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WĄBRZEŹNO  1 kwietnia ruszają prace przy przebudowie uli-
cy Marii Konopnickiej w Wąbrzeźnie. Inwestycja była wyczeki-
wana od lat. Mieszkańcy tej części miasta oraz osoby, których 
dzieci chodzą do przedszkola „Alpido”, odetchną z ulgą

Będzie długo
wyczekiwany remont
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wąbrzeźno

16-latek z narkotykami

str. 3
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Dębowa Łąka

Z pięściami 
na policjantów
Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego KPP 
Wąbrzeźno pojechali do Dębowej Łąki, gdzie miało 
dojść do awantury między braćmi i uszkodzenia auta 
jednego z nich. Kiedy pojawili się na miejscu, agresor 
zaatakował również ich.

W środę (20.03.19 r.) tuż po 
godz. 7.00 dyżurny KPP Wąbrzeź-
no skierował patrol na interwen-
cję do Dębowej Łąki. Wg zgło-
szenia nietrzeźwy 39-latek miał 
wybić kamieniem szybę w samo-
chodzie brata.

– Policjanci próbowali uspo-
koić mężczyznę, ten jednak za-
czął ubliżać im słowami nieprzy-
zwoitymi, znieważając ich. Kiedy 
powiedzieli mu, że zostaje zatrzy-
many w związku z popełnionym 
przestępstwem, rzucił się na nich 

z pięściami. Natychmiast został 
obezwładniony i zakuty w kaj-
danki – mówi sierż. szt. Krzysztof 
Świerczyński z Komendy Powia-
towej Policji w Wąbrzeźnie.

Krewki mężczyzna noc spę-
dził w policyjnym areszcie. Na-
zajutrz usłyszał już zarzut na-
ruszenia nietykalności cielesnej 
funkcjonariuszy oraz ich znie-
ważenia za co grozi mu do 3 lat 
więzienia.

(ak)

Zakres inwestycji obejmu-
je m. in.: regulację pionową 
wszystkich studzienek, wymia-
nę włazów żeliwnych, wykop 
koryta pod konstrukcję drogi, 
zamontowanie studzienek ście-
kowych o średnicy 500 mm, 
wykonanie podbudowy jezdni, 
chodników wjazdów do posesji, 
położenie nawierzchni z kost-
ki brukowej fazowanej ( jezdnia 
– kolor szary, wjazdy – kolor 
czerwony), wstawienie nowych 

krawężników i obrzeży betono-
wych.

Umowa na przebudowę 
ul. Marii Konopnickiej została 
podpisana 19 marca. Burmistrz 
Tomasz Zygnarowski zawarł ją 
z wykonawcą inwestycji, którym 
został wąbrzeski WIBROBET Za-
kład Budowlano-Drogowy. Fir-
mę wyłoniono w trybie przetar-
gu nieograniczonego. Było to już 
drugie postępowanie przetargo-
we. – Do udziału w przetargu 

zgłosiły się trzy firmy – infor-
muje Anna Borowska z urzędu 
miasta. – Oferta WIBROBET była 
najkorzystniejsza. Za wykonanie 
usługi zakład chce 528 tysięcy 
602,22 zł, oferując sześcioletni 
okres gwarancji na wykonane 
prace. Do kosztów przebudowy 
należy doliczyć jeszcze projekt 
budowlany, który został opła-
cony dwa lata temu oraz nadzór 
inwestorski. Pozostałe oferty 
były o kilkadziesiąt tysięcy zło-
tych droższe i opiewały na: 589 
tysięcy 784,45 zł oraz 565 tysięcy 
zł brutto – informuje Anna Bo-
rowska.

W pierwszym postępowaniu 
na wykonanie zadania wypłynę-
ło sześć ofert, jednak najlepsza 
z nich, w wysokości 596 tysięcy 
434,38 zł, przewyższała kwotę, 
którą miasto przeznaczyło na 
sfinansowanie tego zadania (567 
tysięcy 727,11 zł).

Jak informuje ratusz, teren 
budowy wraz z dokumentacją 
projektową oraz niezbędnymi 
pozwoleniami zostanie przeka-
zany wykonawcy 1 kwietnia br. 
Inwestycja ma być zrealizowana 
do 28 czerwca br.

(krzan)
Fot. (nadesłane)
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co dalej z oświatą?
GMINA PŁUŻNICA  Władze gminy Płużnica dyskutują z mieszkańcami na różne ważne tematy. Jednym 
z nich jest edukacja. Ponieważ w czerwcu swoje funkcjonowanie zakończy gimnazjum, to istotnym 
problemem jest zagadnienie jak od nowego roku szkolnego ma wyglądać funkcjonowanie edukacji na 
poziomie szkoły podstawowej w gminie

– Obecnie jest tak, że dzieci 
od klasy 0 do klasy VI uczęszcza-
ją do szkoły w Płużnicy, a ucznio-
wie klas VII oraz VIII chodzą 
wspólnie z ostatnim rocznikiem 
gimnazjalistów do szkoły w No-
wej Wsi Królewskiej – mówi wójt 
gminy Marcin Skonieczka. – Na-
szym mieszkańcom, tym żywo 
zainteresowanym tematem, za-
daliśmy pytanie jak od nowego 
roku szkolnego powinna wyglą-
dać organizacja szkół? Ankietę 
wypełniło 280 uczniów, 203 ro-
dziców i 33 nauczycieli. Zgodnie 
z opracowanymi w części wyni-
kami respondenci uznali, że do 
szkoły podstawowej w Nowej Wsi 
Królewskiej chciałoby chodzić 
45%, a do szkoły podstawowej 
w Płużnicy 36% ankietowanych 
uczniów. Natomiast 20% uczniów 
nie wskazało konkretnej lokaliza-

cji. Podobnie większość rodziców 
(53%) chciałoby, aby ich dzieci 
chodziły do szkoły podstawowej 
Płużnicy, a 41% rodziców wybrało 
szkołę podstawową w Nowej Wsi 
Królewskiej. Również większość 
nauczycieli chciałaby pracować 
w Płużnicy (55%), a w Nowej Wsi 
Królewskiej 30% – przedstawia 
Marcin Skonieczka.

Jak opisuje wójt, większość 
młodszych dzieci (z klas 0-III) 
chciałoby nadal chodzić do szkoły 
w Płużnicy. – Spośród czwarto-
klasistów co trzeci uczeń chciał-
by pozostać w Płużnicy, ale 55% 
chciałoby chodzić do Nowej Wsi 
Królewskiej. W wyższych kla-
sach również największa liczba 
uczniów wybrała szkołę w Nowej 
Wsi Królewskiej – dodaje wójt.

Wyniki ankiety wskazują, iż 
zdecydowana większość nauczy-

cieli (64%) chciałaby, aby ucznio-
wie od I do VIII klasy pozostawali 
w tym samym budynku. – Obec-
ny system (uczniowie klas I-VI są 
w innym budynku niż uczniowie 
klas VII-VIII) chciałoby utrzymać 
zaledwie 6% ankietowanych na-
uczycieli – wskazuje wójt Sko-
nieczka. – Wśród rodziców rów-
nież najwięcej osób (52%) wybrało 
wariant I-VIII w tym samym bu-
dynku. Kontynuacji obecnego 
systemu chciałoby 20% rodzi-
ców. Łącznie jeden z wariantów 
zakładający przejście uczniów do 
innego budynku wraz z ukończe-
niem klasy III, IV albo VI wybra-
ło 40% ankietowanych rodziców. 
Natomiast wśród uczniów prefe-
rencje są odwrotne. Jedynie 11% 
ankietowanych uczniów chciało-
by, aby klasy I-VIII były w tym sa-
mym budynku. Największa liczba 
uczniów (31%) jest za utrzyma-
niem obecnego systemu. Łącz-
nie jeden z wariantów, zakłada-
jący przejście uczniów do innego 
budynku wraz z ukończeniem 
klasy III, IV albo VI, wybrało 54% 
osób. Co ciekawe, aż 19% uczniów 
wskazało, że nie ma to dla nich 
znaczenia – zaznacza wójt.

Jak relacjonuje Marcin Sko-
nieczka, dla uczniów najważ-
niejszą potrzebą jest pozostanie 
w grupie tych samych co obecnie 
znajomych w klasie (147 osób, tj. 
52,5%). Dla 115 osób (41%) ważne 
jest, aby szkoła była blisko miej-

scowości, w której mieszkają. Dla 
uczniów ważne jest również to 
aby: w nowym roku szkolnym 
uczyli ich ci sami co obecnie 
nauczyciele (109 osób, tj. 39%), 
chodzić do szkoły, przy której 
znajduje się odpowiednia sala 
gimnastyczna (107 osób, tj. 38%) 
i mieć tego samego, co obecnie, 
wychowawcę (107 osób, tj. 38%). 
Dla większości rodziców najważ-
niejsze jest to, aby szkoła znajdo-
wała się blisko miejsca zamiesz-
kania (120 osób, tj. 59%), liczy się 
także czas dojazdu dziecka do 
szkoły. Rodzim zależy, aby był 
on możliwie najkrótszy (96 osób, 
tj. 47%). Potrzebę pozostawienia 
dziecka w grupie tych samych co 
obecnie znajomych wskazało 84 
rodziców (41%).

Również zdaniem nauczycie-
li najważniejsze jest to, aby szko-
ła znajdowała się blisko miejsca 
zamieszkania ucznia (24 osoby, 
tj. 73%) i czas dojazdu ucznia do 
szkoły był możliwie najkrótszy 
(22 osoby, tj. 67%).

– Z powyższych danych 
można wyciągnąć wniosek, że 
uczniowie mają inne potrzeby 
niż wskazują to rodzice i nauczy-
ciele. Uczniowie chcieliby chodzić 
z tymi samymi koleżankami i ko-
legami oraz mieć tych samych 
wychowawców i nauczycieli. 
Kwestia bliskości szkoły i dojaz-
dów jest dla nich ważna, ale nie 
najważniejsza. Rodzice wskazują 

podobne potrzeby, ale z naci-
skiem na bliskość szkoły i krót-
kie dojazdy. Wśród nauczycieli 
zdecydowanie dominuje aspekt 
krótkich dojazdów i bliskości 
szkoły. Na kwestie relacji z ró-
wieśnikami, nauczycielami i wy-
chowawcami wskazuje niewielu 
ankietowanych nauczycieli. Dzie-
ci i młodzież preferują rozwiąza-
nia, w których młodsi uczniowie 
uczęszczają do innego budynku 
niż uczniowie starsi. Wśród ro-
dziców zdania są bardziej po-
dzielone, ale ze wskazaniem na 
dwie szkoły I-VIII. Nauczyciele 
zdecydowanie chcą dwóch szkół 
z klasami od I do VIII, ale co cie-
kawe, większość z nich chciałaby 
pracować w szkole w Płużnicy – 
podsumowuje Marcin Skoniecz-
ka.

Wyniki ankiety wskazują, że 
nie będzie łatwo podjąć decyzję 
w jaki sposób w nowym roku 
szkolnym zorganizować eduka-
cję w gminie. – Główny dylemat, 
który nasuwa się po analizie wy-
ników ankiet jest taki, czyje po-
trzeby są ważniejsze? Czy wdro-
żyć rozwiązanie preferowane 
przez rodziców i nauczycieli czy 
też wybrać rozwiązania wska-
zywane przez uczniów? A może 
jest jakieś inne, kompromisowe 
wyjście? Zapraszam do dyskusji 
– dodaje Marcin Skonieczka.

(krzan)
fot. ilustracyjne

Gmina Ryńsk

Honory dla Państwa Plewa
Podczas VI sesji rady gminy Ryńsk odbyła się uroczystość wręczenia srebrnych 
medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Odznaczeni zostali państwo Maria i Jan 
Plewa.

Medal „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju” to polskie od-
znaczenie wojskowe, nadawane 

przez Ministra Obrony Narodo-
wej. Przyznane wyróżnienie sta-
nowi wyraz wysokiego uznania 

dla rodziców, którzy wychowali 
dzieci na wzorowych żołnierzy. 
Medale wręczyli oraz gratulacje 
złożyli zastępca komendanta 
Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Grudziądzu – Szef Wydziału – 
major Krzysztof Janczak, wójt 
gminy Ryńsk Władysław Łukasik 
oraz przewodniczący rady gmi-
ny Ryńsk Piotr Piątkowski.

Major Krzysztof Janczak 
w imieniu Ministra Obrony Na-
rodowej oraz Komendanta Woj-
skowej Komendy Uzupełnień 
w Grudziądzu podziękował ro-
dzicom za wzorowe wychowa-
nie czterech synów, którzy peł-
nili nienagannie czynną służbę 
wojskową.

(red), fot. UG Ryńsk
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GMINA PŁUŻNICA  We wtorek dzielnicowy gminy Płużni-
ca zatrzymał do kontroli osobowego fiata. Jak się okazało, 
kierowca posiadał wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. Następnego dnia do kontroli już się nie 
zatrzymał i staranował radiowóz

Pościg jak z filmu

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

W środę (20.03.19 r.) ok 
godz. 10.00 dzielnicowy gminy 
Płużnica w trakcie patrolu za-
uważył jadącego z naprzeciwka 
fiata, którego kontrolował dzień 
wcześniej. Za kierownicą siedział 
znany już mu wcześniej 29-letni 
mieszkaniec Błędowa.

– Policjant włączył więc sy-
gnały, aby zatrzymać go do kon-
troli. Ten jednak przyspieszył 
i zaczął uciekać. Mężczyzna cały 
czas zajeżdżał drogę funkcjona-
riuszowi, uniemożliwiając mu 
wyprzedzenie i zatrzymanie. 
Na skrzyżowaniu w Błędowie 

fiat zmuszony był zwolnić przed 
ciężarówką, wtedy policjant za-
jechał mu drogę i wysiadł, aby 
zatrzymać kierowcę. W tym 
momencie mężczyzna ruszył, 
uderzając w radiowóz i zaczął 
uciekać dalej, jednak już po kil-
ku metrach ostatecznie został 
zatrzymany – mówi sierż. szt. 
Krzysztof Świerczyński z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Wą-
brzeźnie.

Na domiar złego okazało 
się, że 29-latek przewoził w au-
cie swoją partnerkę oraz jej 
9-letnie dziecko! Na szczęście 
nikt nie odniósł żadnych ob-
rażeń, mężczyzna usłyszał już 
zarzuty niezatrzymania się do 
kontroli i kierowania autem 
wbrew zakazowi. Grozi mu do  
5 lat więzienia.

(ak)
fot. ilustracyjne

Gmina Płużnica

2 promile i za kółko
W ubiegły piątek policjanci ruchu drogowego zatrzy-
mali kolejnego już w tym roku nietrzeźwego kierow-
cę. Jadący całą szerokością jezdni mężczyzna miał 
prawie 2 promile alkoholu w organizmie!

W piątek (22.03.19 r.) policjan-
ci wąbrzeskiej drogówki dostali 
informację, że po terenie gminy 
Płużnica jeździ mitsubishi, któ-
rego kierowca prawdopodobnie 
był pijany. Policjanci natychmiast 
ruszyli w drogę. Szybkie spraw-
dzenie okolicznych wsi przyniosło 
efekt. Ok. godz. 16.00 w Błędowie 

zatrzymali 52-letniego mieszkańca 
podgrudziądzkich Turznic. Kierow-
ca mitsubshi był kompletnie pija-
ny, badanie alkomatem wykazało 
u niego prawie 2 promile alkoholu 
w organizmie. Mężczyzna stracił 
prawo jazdy. Teraz grozi mu kara 
do 2 lat więzienia.

(ak), fot. ilustracyjne

Wąbrzeźno

16-latek z narkotykami
W sobotę, krótko po północy, policjanci patrolówki zauważyli nastolatka, który na 
widok radiowozu przyspieszył kroku. Szybko wyjaśniło się dlaczego chciał unik-
nąć spotkania z patrolem.

W sobotę ( 23.03.19 r.) o godz. 
00.30 policjanci ogniwa patrolowe-
go wylegitymowali mieszkającego 
w Wąbrzeźnie 16-latka, który wy-
raźnie zdenerwowany zmienił kie-
runek, widząc nadjeżdżający radio-
wóz. Funkcjonariusze postanowili 

dowiedzieć się dlaczego chłopak tak 
zareagował na ich widok.

– Podczas kontroli znaleź-
li przy nim woreczek, w którym 
było prawie 7 g haszyszu. 16-latek 
trafił do komendy, gdzie w obec-
ności rodziców złożył wyjaśnienia. 

W toku prowadzonych czynności 
kryminalni ustalili od kogo chłopak 
dostał narkotyki. Podczas przeszu-
kania miejsc zamieszkania dwóch 
namierzonych 18-latków u jednego 
z nich policyjny pies znalazł jeszcze 
kilka szklanych lufek oraz woreczek 
z 2,5 g marihuany – mówi sierż. szt. 
Krzysztof Świerczyński z KPP Wą-
brzeźno.

Nastolatek odpowie teraz 
przed sądem za posiadanie nar-
kotyków. Dwaj „dostawcy” nato-
miast usłyszeli zarzuty posiadania 
i udzielania małoletniemu środków 
odurzających. Grozi im do 8 lat 
więzienia.

(ak)
fot. KPP Wąbrzeźno

Gmina Książki

Stracili prawa jazdy
Utratą praw jazdy zakończyła się podróż dwóch kierowców jadących drogą woje-
wódzką przez wieś Blizno. Obaj, zamiast przestrzegać dozwolonej „pięćdziesiąt-
ki”, jechali ponad setką. Obaj zostali ukarani mandatami.

We wtorek już o godz. 7.50 
do kontroli zatrzymany został 
65-latek z Miesiączkowa, który 
przez obszar zabudowanym je-
chał fiatem 103 km/h! Niespełna 

pół godziny później, w tym sa-
mym miejscu, policjanci zatrzy-
mali 41-latka z Tczewa, który 
rozpędził swojego opla do 104 
km/h! Obaj mężczyźni ukara-

ni zostali mandatami karnymi 
i stracili prawa jazdy na 3 mie-
siące.

(red)
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Dwójka zaprezentowała 
ofertę edukacyjną

WĄBRZEŹNO  W marcu społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie zaprosiła w swoje mury 
przyszłorocznych pierwszoklasistów razem z ich rodzicami. Goście pod kierunkiem nauczycieli mogli zaj-
rzeć do wszystkich zakątków placówki, aby poznać bazę dydaktyczną oraz  ofertę edukacyjną szkoły

– Nasi goście obejrzeli róż-
ne sale lekcyjne, np. salę in-
formatyczną. W jednej z klas 
poznali działanie tablicy inte-
raktywnej – mówi dyrektor SP 
2 Ilona Czarnecka. – Natomiast 
na zakończenie skorzystali ze 
słodkiego poczęstunku, przygo-
towanego przez nauczycieli oraz 
koło kulinarne, działające w na-

szej szkole. Z kolei w sali gim-
nastycznej dzieci z uśmiechem 
włączały się do przygotowanych 
dla nich różnorodnych rozry-
wek, m. in. gier planszowych, 
łamigłówek, barwienia soli, za-
jęć plastycznych, wykonywania 
zadań w balonach czy zabaw ru-
chowych. Chętnie budowały też 
stworki z flipsów i poddawały 

się malowaniu twarzy – opisuje 
dyrektor Czarnecka.

Miłym akcentem, z którego 
chętnie skorzystali odwiedzają-
cy szkołę rodzice i ich pociechy, 
była możliwość zrobienie sobie 
pamiątkowego zdjęcia w ,,dwój-
kowej fotobudce”.

(tekst i fot. krzan)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
WABRZEZNO-CWA.PL

Wąbrzeźno

Historia nie jest mu obca
Jan Pieczywok z klasy VIII c Szkoły Podstawowej nr 3 im. E. Wojnowskiego w Wą-
brzeźnie uzyskał tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, 
organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

W konkursie uczestniczyli 
uczniowie szkół podstawowych 
województwa kujawsko-pomor-

skiego. – Aby zostać laureatem, 
trzeba było wykazać się ogromną 
wiedzą historyczną i przejść trzy 
etapy konkursu: szkolny, rejonowy 
i wojewódzki. Tylko najlepsi z naj-
lepszych, zdobywcy co najmniej 
90% punktów, otrzymali w ostat-
nim etapie konkursu tytuł laureata 
– wyjaśnia dyrektor szkoły Małgo-
rzata Taczyńska. – Jan znalazł się 
w tym wspaniałym gronie i jako je-
dyny uczeń z naszego powiatu zo-
stał jednym z ośmiorga najlepszych 
znawców historii spośród uczniów 
szkół podstawowych w wojewódz-
twie – dodaje.

Sukces jest wynikiem własnej 

pracy ucznia, wsparcia rodziców 
i zaangażowania nauczyciela histo-
rii Alicji Wałdoch.

Zdolni chemicy
W tym roku szkolnym po raz 

pierwszy odbył się Wojewódzki 
Konkurs Przedmiotowy z Chemii 
dla szkół podstawowych. Spośród 
uczniów „trójki” aż czworo awan-
sowało do etapu rejonowego, zaś 
dwoje z nich osiągnęło ogromny 
sukces, zostając laureatami kon-
kursu. Najlepsi chemicy to: Marta 
Lisowska z kl. VIII b i Jan Pieczy-
wok z kl. VIII c. Uczestnicy fina-
łu konkursu musieli zmierzyć się 
z molami, równaniami, stężeniami 

i innymi trudnymi zagadnieniami 
chemicznymi. – Marta i Jan pora-
dzili sobie z nimi doskonale, zdo-
bywając ponad 90% punktów na 
etapie wojewódzkim konkursu. Po-
mimo, że uczą się tego przedmio-
tu dopiero drugi rok, świat chemii 
okazał się dla nich wspaniałą przy-
godą – ocenia nauczycielka chemii 
Iwona Gorczyńska.

Fizyka to jego pasja
Bartosz Skopiński, uczeń klasy 

VIII c Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
E. Wojnowskiego w Wąbrzeźnie 
uzyskał tytuł laureata Wojewódz-
kiego Konkursu Przedmiotowego 
z Fizyki, organizowanego przez 
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora 
Oświaty w Bydgoszczy.

„Tylko dwie rzeczy są nieskoń-
czone: wszechświat oraz ludzka 
głupota, choć nie jestem pewien 
co do tej pierwszej” – mawiał Al-
bert Einstein. – Ta myśl zapewne 
przyświecała młodemu fizykowi 
z wąbrzeskiej „trójki” Bartoszowi 
Skopińskiemu podczas konkur-

su przedmiotowego z fizyki. Nasz 
uczeń jak burza przeszedł wszyst-
kie trzy jego etapy – mówi dyrek-
torka szkoły Małgorzata Taczyńska. 
– Sukces Bartosza jest tym większy, 
ponieważ po tytuł laureata sięgnę-
ło tylko 35. uczniów z całego woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. 
Być laureatem to brzmi dumnie. 
Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie 
praca własna, wsparcie rodziców 
i zaangażowanie nauczycieli, którzy 
przygotowywali Bartosza do kon-
kursu. Wszystkim serdecznie gra-
tuluję – dodaje dyrektorka szkoły.

Wąbrzeska Szkoła Podstawo-
wa nr 3 to kuźnia młodych talen-
tów. Może poszczycić się sukcesami 
uczniów w zawodach sportowych, 
konkursach z języka polskiego, 
matematyki, historii, chemii i fizy-
ki. – Oby tak dalej, czego życzymy 
wszystkim uczniom, ich rodzicom 
i nauczycielom – podkreśla Małgo-
rzata Taczyńska.

(krzan)
Fot. (nadesłane)
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WĄBRZEŹNO  22 marca w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie odbyły się Targi Pracy i Edukacji  
dla młodzieży organizowane przez Punkt Pośrednictwa Pracy

Liczne oferty dla młodych i zdolnych

Organizowana co roku ini-
cjatywa przez wąbrzeski PPP 
miała na celu zapoznanie mło-
dzieży i przyszłych studentów 
z ofertą edukacyjną wraz z moż-
liwościami dalszego kształcenia 
i rozwoju. Nie ulega wątpliwości, 

że spotkanie rozszerzyło wiedzę 
nastolatków na temat podno-
szenia i zmian kwalifikacji na 
rynku pracy.

W tegorocznej edycji Targów 
Pracy i Edukacji udział wzięło 
pokaźne grono placówek. Swo-

je oferty przedstawiło młodym 
i zdolnym osobom kilkanaście 
uczelni wyższych, takich jak 
Akademia Marynarki Wojennej 
w Gdyni, Bydgoska Szkoła Wyż-
sza, Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy, Uni-

wersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu i Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski w Olsztynie. 
Wystawcami w piątkowy pora-
nek były również pobliskie insty-
tucje, m. in. Centrum Kształce-
nia Praktycznego w Wąbrzeźnie, 
Komenda Powiatowa Policji 
w Wąbrzeźnie, Powiatowy Urząd 
Pracy w Wąbrzeźnie, Wojskowa 
Komenda Uzupełnień w Gru-
dziądzu i Okręgowy Inspektorat 
Służby Więziennej w Bydgosz-
czy. Pracę wąbrzeskim nastolat-
kom zaoferowali: Agencja Pracy 
Randstad w Wąbrzeźnie, Agencja 
Pracy Manpower w Toruniu, Pla-
stica w Kowalewie Pomorskim, 
Telmon w Toruniu, Visscher Ca-
ravelle w Grudziądzu, czy też 
Vorwerk w Brodnicy.

Oferty pracy przedstawio-
ne przez wystawców były za-

dowalające. Okazało się, że re-
gionalni pracodawcy poszukują 
wśród młodzieży pracowników 
produkcji, operatorów produkcji 
oraz techników systemów klejo-
nych. Wąbrzeski PUP natomiast 
zaoferował nastolatkom posadę 
psychologa, szwaczki ręcznej, 
ślusarza, eletryka, magazyniera, 
spawacza, terapeuty zajęciowe-
go, kucharza, czy też kierowcy 
samochodu ciężarowego. Pod-
czas targów nie zabrakło row-
nież ofert pracy zagranicznej. 
Młodzi mieszkańcy powiatu bez  
należytego doświadczenia mieli 
okazję zapisać się na kursy za-
wodowe organizowane przez 
Centrum Kształcenia Praktycz-
nego w Wąbrzeźnie.

(olagoralska)
fot. nadesłane

Wąbrzeźno

Obrazy Dariusza Delika w WDK
28 marca (czwartek) o godz. 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury odbędzie się 
wernisaż prac malarskich Dariusza Delika. Pochodzący z Wąbrzeźna artysta na 
swoich obrazach chętnie przedstawia różne ujęcia przyrody – liści, gałęzi, traw. 
Jego twórczość charakteryzują przede wszystkim skomplikowane układy kolory-
styczne i kompozycyjne.

Autor wystawy jest ab-
solwentem Wydziału Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu. 
Studia na kierunku artystycz-
no-pedagogicznym ukończył 
w 1987 roku, uzyskując dyplom  
w specjalności malarstwo sztalu-
gowe, który zrealizował pod opie-
ką prof. Janusza Kaczmarskiego.  
W 2012 roku na toruńskiej uczel-
ni uzyskał tytuł doktora sztuk 
plastycznych w zakresie sztuk 
pięknych. – Dariusz Delik jest 
aktywnym artystą plastykiem, 
członkiem Związku Polskich 
Artystów Plastyków, biorącym 
udział w życiu artystycznym nie 
tylko regionu kujawsko-pomor-
skiego. Swoje prace malarskie 
prezentował na licznych wy-

stawach indywidualnych i zbio-
rowych, zarówno w kraju, jak 
i za granicą, m.in. w Bydgosz-
czy, Grudziądzu. Inowrocławiu, 
Opolu, Toruniu, Włocławku, 
Warszawie, Getyndze, Martinie, 
Sofii i Wilnie – mówi dyrektor 
WDK Gizela Pijar. – Artysta kil-
kakrotnie był laureatem organi-
zowanego przez Okręg Toruński 
ZPAP konkursu „Dzieło Roku”. Za 
popularyzację kultury bułgar-
skiej w Polsce otrzymał nagro-
dę Ministra Kultury Republiki 
Bułgarii, a za promocję Torunia 
– nagrodę Prezydenta Miasta 
Torunia – przedstawia szefowa 
domu kultury.

– O naturze można opo-
wiadać na różne sposoby. To 
niewyczerpalne źródło inspira-

cji, skarbnica form, kształtów 
i kolorów – mówi Dariusz Delik. 
– Podjęta przed laty próba za-
trzymania na płótnie pewnego 
wycinka natury okazała się po-
czątkiem mojej wielkiej arty-
stycznej przygody, która trwa 
do dzisiaj i kontynuowana jest 
w kolejnych malowanych przeze 
mnie „ogrodach”. Poszukiwanie, 
kolekcjonowanie, a następnie 
umieszczanie w obrazach no-
wych, podpatrzonych w naturze 
motywów stało się moją meto-
dą pracy twórczej, pomysłem na 
życie. Niczym ogrodnik przeno-
szę w obszar swoich kompozycji 
i zamykam w ciasnych kadrach 
obrazu wybrane, wyselekcjo-
nowane z otoczenia fragmenty 
świata roślin. Takie fragmenta-

ryczne ujmowanie i opisywanie 
rzeczywistości będące jednym 
z kluczowych pojęć postmoder-
nizmu jest dla mojego malar-
stwa bardzo charakterystyczne 
i różni je od wypowiedzi innych, 
podejmujących podobną tema-
tykę artystów. Znakiem rozpo-
znawczym moich „ogrodów” 
jest także przyjęta przeze mnie 
forma ich obrazowania. Drobia-
zgowy sposób odzwierciedlania 
kontemplowanej natury, przy-
wiązanie do detalu, wnikanie 
w głąb tajemnicy wzrastania, 
wegetacji i rozkwitania jest 
wyrazem pragnienia przenie-

sienia do sztuki pewnej miary 
naturalizmu, bezpośredniości 
– uzyskania wiarygodności bez 
konieczności budowania nowej, 
skomplikowanej formalnie rze-
czywistości. Zawarty w tych ob-
razach przekaz nie jest skompli-
kowany. Nie ma tu buntu, ironii, 
krytyki, obrazoburstwa – jest 
alternatywa w stosunku do tego 
co nam często oferuje pełna nie-
pokojących przesłań i prowoka-
cji sztuka współczesna – opisuje 
Dariusz Delik.

Na otwarcie wystawy wstęp 
wolny.

(krzan), fot. ilustarcyjne
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Najlepsi twórcy 
„ekodzieł” nagrodzeni

WĄBRZEŹNO  21 marca w Wąbrzeskim Domu Kultury została otwarta wystawa połączona z wręcze-
niem nagród laureatom konkursu ekologicznego pt. „Ekodzieła”. Zadanie było dofinansowane ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wystawę prac 
konkursowych można oglądać do końca marca

Jak informują organizato-
rzy, w konkursie wzięło niemal 
sto osób, przygotowując różnego 
rodzaju ekologiczne przedmioty 
wykonane z kartonów, butelek, 
nakrętek, starych płyt, folii czy 
jednorazowych opakowań. Naj-
większym powodzeniem cieszyły 
się w tym roku konstrukcje przed-
stawiające roboty. W bogatej galerii 
prac nie zabrakło również  karmni-
ków, lampek, pojazdów oraz świ-

nek skarbonek. Uczestnicy wyka-
zali  się niezwykłą kreatywnością 
i pomysłowością.

Laureaci otrzymali pamiątko-
we dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we. – Liczymy, że zorganizowany już 
po raz jedenasty konkurs zaszcze-
pił w młodych osobach chęć dbania  
o środowisko naturalne oraz  pro-
wadzenia zdrowego stylu życia – 
mówią organizatorzy.

Zwycięzcami 

konkursu zostali:
Kategoria: przedszkola
I m.  Łucja Rychlewska, Szkoła 

Podstawowa w Toruniu, o/przed-
szkolny

II m. Stanisław Dąbrowski, 
Przedszkole Miejskie Bajka w Wą-
brzeźnie

III m. Zofia Lewandowska, 
Przedszkole Miejskie Bajka w Wą-
brzeźnie

Wyróżnienia: Antoni Plewa, 

Szkoła Podstawowa w Ryńsku „0”; 
Kornel Kempa, Przedszkole Alpido 
w Wąbrzeźnie; Jakub Sęk, Przed-
szkole Miejskie Bajka w Wąbrzeź-
nie; Miłosz Lisewski, Przedszkole 
w Płużnicy

Kategoria: Szkoły podsta-
wowe

I m. Oliwia Budniewska, Szko-
ła Podstawowa w Wielkich Radowi-
skach

II m. Wiktor Strzelecki, Szkoła 

Podstawowa nr 3 w Wąbrzeźnie
III m. Oliwier Zimnowłodzki, 

Szkoła Podstawowa w Jarantowi-
cach

Wyróżnienie: Dawid Wilma, 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Wą-
brzeźnie; Agata Brudz, Szkoła 
Podstawowa w Ryńsku; Wiktoria 
Gryczkowska, Szkoła Podstawowa 
Wielkie Radowiska

(oprac. krzan)
Fot. (nadesłane)

Wąbrzeźno

Zachęcali, by wstąpić do policji
Oficer prasowy wąbrzeskiej komendy policji wraz z pracownikiem zespołu kadr 
i szkolenia wzięli udział w Targach Pracy i Edukacji, zorganizowanych przez Punkt 
Pośrednictwa Pracy w Wąbrzeźnie.

W piątek (22.03.19 r.) sierż. szt. 
Krzysztof Świerczyński wraz z Ane-
tą Forystek zachęcali absolwen-
tów lokalnych szkół do wstąpienia 
w szeregi policji. Wśród prawie 40 
wystawców, stanowisko naszej ko-
mendy cieszyło się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Stabilne za-
trudnienie i coraz wyższe zarobki 
powodują, że służba w policji jest 

coraz atrakcyjniejszym celem na 
rynku pracy.

– Targi odwiedziło ponad 300 
osób, dzięki czemu mieliśmy moż-
liwość dotarcia do sporej grupy 
młodych ludzi, planujących zwią-
zać swoją przyszłość z granatowym 
mundurem – relacjonuje sierż. szt. 
Krzysztof Świerczyński.

(ak), fot. KPP Wąbrzeźno



Czwartek 28 marca 2019 społeczeństwo  7  WABRZEZNO–CWA.PL

Kreatywne zdjęcia z książką 
GMINA DĘBOWA ŁĄKA  Biblioteka w Wielkich Radowiskach podejmuje wiele działań, które mają 
na celu zachęcić dzieci i młodzież do czytania

Placówka, współpracując 
z samorządem uczniowskim 
Szkoły Podstawowej w Wielkich 
Radowiskach, po raz pierwszy 
zorganizowała sesję fotograficzną 
pod hasłem „Zrób sobie zdjęcie 
z książką”.

– Do przeprowadzenia ak-
cji wykorzystaliśmy książki oraz 
drobne gadżety, takie jak śmiesz-
ne okulary, telefon komórkowy 
i karteczki z chwytliwymi na-
pisami – mówi Beata Górecka, 
kierownik biblioteki. – O chęt-
nych do udziału w zabawie nie 

musieliśmy się martwić. W foto-
graficzną akcję zaangażowało się 
ok. 60 uczniów. Myślę, że nasza 
sesja jest atrakcyjną formą pro-
mocji książek i biblioteki, a także 
źródłem niesamowitej zabawy 
z aparatem. Uśmiech na twarzach 
dzieci, a tym bardziej chęć czyta-
nia to najlepsza nagroda dla nas, 
organizatorów spotkania.

Zdjęcia posłużą książnicy 
i szkole do utworzenia plakatów 
promujących czytelnictwo. Kolo-
rowe fotografie będą już wkrótce 
ozdabiać wnętrza placówek.

– Uważam, że pomysł na 
zdjęcie z książką był rewelacyj-
ny, ponieważ w prosty i zabaw-
ny sposób pokazuje dzieciom, że 
czytanie jest przyjemne – tłuma-
czy Oliwia Budniewska, uczennica 
klasy siódmej.

– Pamiętajmy, że książki 
rozwijają zdolność myślenia oraz 
wspomagają naszą wyobraźnię – 
dodaje Aleksandra Talkowska, ko-
leżanka Oliwii. 

(olagoralska)
fot. nadesłane

Wąbrzeźno

Uczczą pamięć Papieża-Polaka
Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na Ogólnopolski Przegląd „Ulubione Pieśni Jana 
Pawła II”. Wydarzenie odbędzie się 10 maja o godz. 10.00.

– Aby wziąć udział w prze-
glądzie, wystarczy przygoto-
wać dowolne utwory muzyczne 
o charakterze religijnym i za-
prezentować je w WDK. Uczest-
nikami mogą być zespoły wo-
kalne, wokalno-instrumentalne, 
schole oraz soliści – informują 
organizatorzy.

Osoby zainteresowane 
udziałem powinny najpóźniej 
do dnia 26 kwietnia wysłać kartę 
zgłoszenia na adres organizato-

ra: Wąbrzeski Dom Kultury, ul. 
Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno, 
e-mail: animacja@wdkwabrze-
zno.pl. Regulamin znajduje się 
na stronie internetowek www.
wdkwabrzezno.pl i portalach 
społecznościowych.

Konkurs plastyczny 
poświęcony papieżowi
Dla miłośników sztuk pla-

stycznych organizatorzy przy-
gotowali konkurs pt. „Jan Paweł 
II pamiętam…”. Konkurs ma for-

mułę otwartą i skierowany jest 
do osób z województwa kujaw-
sko-pomorskiego.

Prace konkursowe należy 
dostarczyć osobiście do Wąbrze-
skiego Domu Kultury lub prze-
słać na adres: WDK, ul. Wolności 
47, 87-200 Wąbrzeźno w termi-
nie do 26 kwietnia 2019 r. Re-
gulamin znajduje się na stronie: 
www.wdkwabrzezno.pl.

(oprac. krzan)
fot. ilustarcyjne
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ta lekcja może ratować życie
WĄBRZEŹNO  Dzielnicowy st. sierż. Andrzej WÖLK spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Wąbrzeźnie oraz klasami VII i VIII w gimnazjum. W trakcie krótkich wizyt udało się poruszyć wiele 
ciekawych tematów

W czwartek (21.03.19) dziel-
nicowy KPP Wąbrzeźno przepro-
wadził zajęcia z uczniami klas 
IV, V i VI ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 oraz z klasami VII i VIII na 
terenie gimnazjum. Na licz-
nych prezentacjach multime-
dialnych oraz krótkich filmach 
sierż. WÖLK przybliżył tematykę 
związaną z cyberprzemocą oraz 
zagrożeniem jakie niosą za sobą 
dopalacze.

Poruszona została również 
kwestia bezpieczeństwa czy to 
w drodze do szkoły, czy w życiu 
codziennym. Ku wspólnemu za-
dowoleniu zajęcia nie były tylko 
monologiem ze strony policjan-
ta, ale chwilami bardzo żywą 
dyskusją z wieloma pytaniami 
i wątpliwościami ze strony słu-
chaczy.

(ak)
fot. KPP Wąbrzeźno

Wąbrzeźno

WDK zaprasza na koncert 
Andrzeja Rybińskiego
26 maja o godzinie 18.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury odbędzie się koncert zna-
nego polskiego wokalisty Andrzeja Rybińskiego. Bilety w cenie 35 zł/os. i 30 zł/os. 
grupowy (grupa od 15 osób) do nabycia w kasie WDK od poniedziałku do piątku 
w godz. 12.00-16.00.  do 15 maja.

– Andrzej Rybiński jest wy-
bitnym polskim piosenkarzem 
i muzykiem, a także aranżerem 
i kompozytorem. Większość 
piosenek to jego własne kom-
pozycje, które najbardziej lubi 
r wykonywać na gitarze – mówi 
Dorota Otremba. – Kto z nas 
nie pamięta takich utworów, jak 
„Nie liczę godzin i lat” czy „Za 
każdą cenę”. Stare przeboje do 

dzisiejszego dnia porywają pu-
bliczność do tańca – zachęca 
Otremba.

Andrzej Rybiński koncer-
tował w Polsce oraz za granicą, 
niemal we wszystkich zakąt-
kach świata. Skomponował kilka 
utworów dla dam polskiej sce-
ny, m. in. Edyty Geppert, Zdzi-
sławy Sośnickiej oraz Alicji Ma-
jewskiej. Występował również w  

Wąbrzeźno

Sukces „Wiatru 
we włosach” 
15 marca w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyła się 
projekcja filmu pt. „Wiatr we włosach”. Film bardzo 
przypadł do gustu wąbrzeskiej widowni.

Wąbrzeźnie. W 2002 roku  mo-
gliśmy posłuchać jego koncertu 
w amfiteatrze na Podzamczu.

– Jeżeli ktoś nie ma jeszcze 
koncepcji na upominek dla swo-
jej mamy z okazji jej święta, to 
bilet na to muzyczne spotkanie 
może być świetnym pomysłem 
– zachęca Dorota Otremba.

(krzan)
fot. ilustarcyjne

Jak oceniają organizatorzy 
projekcji, od samego początku 
film wzbudził zainteresowanie 
publiczności. – Przedstawione 
w nim przygody polskich mo-
tocyklistów niejednokrotnie po-
wodowały, że na twarzach wi-
dzów gościł uśmiech. Na „dużym 
ekranie” zobaczyliśmy również 
lokalnych pasjonatów jednośla-
dów – mówi Marlena Tywanek.

Twórcy obrazu to piątka 

młodych filmowców, studiu-
jących razem na jednej z war-
szawskich szkół filmowych. 
Utalentowany team tworzą: Ad-
rianna Szczeblewska – reżyser 
i producent, Nadia Jarosz – dru-
gi reżyser, Joanna Suchożebr-
ska – montaż, Bartłomiej Mania 
– operator, Michał Krajewski – 
operator.

(krzan)
Fot. (nadesłane)
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Powstaną nowe miejsca w przedszkolach 
więcej na str. 10

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

Zapraszają 
na szkolenie komputerowe

więcej na str. 10

Chcą wyższych emerytur
więcej na str. 11

Oko w oko z Makłowiczem
więcej na str. 12

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

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

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

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

na przejściu.
Jak pokazują dane statystyczne 

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

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

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

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

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

Całbecki.
O dofinansowanie mogą ubie-

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

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

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

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

Najważniejsze fakty:
– pierwszy z konkursów jest 

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

– kwota przeznaczona do do-

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

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

– więcej informacji na stronie 
mojregion.eu

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

(red), fot. Filip 
Kowalkowski, Urząd 

Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego

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

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

„SEKA” oraz „Instytut Badawczo-
Szkoleniowy”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Osoby zainteresowane udzia-

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

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

Szkolenia komputerowe 
w liczbach:
– 3310 osóbz regionu sko-

rzysta ze szkoleń do końca 2020 
roku,

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

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

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

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

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

(ak), fot. Filip Kowalkowski

Oświata

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

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

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

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

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

(pw)

Ciekawostka

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

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

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

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

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

(pw)

Ciekawostka

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

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

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

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

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

(pw)

Maszyny

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

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

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

maszyn klientom indywidualnym.
Bardzo ciekawie wypadła ka-

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

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

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

(pw)

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

Uprawy

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

wą.
Konkretnie rolnik może liczyć 

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

(pw)

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

Uprawy

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

produkcji biopaliw.
Polscy producenci rzepa-

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

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

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

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

(olagoralska)
fot. nadesłane

Domy kultury

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

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

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

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

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

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

(red), fot.RDK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oprac. (ak)
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06:15 Wieczna miłość

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

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

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

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

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1467

08:35 Esterhazy - film

09:15 Hania - film

11:00 Tajemnica Enigmy odc. 7 - serial

11:50 Tajemnica Enigmy odc. 8 - serial

12:40 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1467

13:00 Taśmy Kultury odc. 5

13:10 Taśmy Kultury odc. 6

13:35 Dwa księżyce - film

16:05 Wielki bieg - dramat

18:00 CEGŁA i inne nagrody filmowe. 

 Opowiada Andrzej Wajda

19:05 Teledyski

19:20 Pegaz odc. 121

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Boso po ściernisku  

 - komediodramat

22:10 Koło pióra odc. 4

22:40 Świątynie kultury odc. 4 - serial

23:20 Scena klasyczna odc. 17

23:55 Cierpkie mleko - dramat

01:35 Informacje kulturalne

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

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków odc. 7 - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Wbrew wszelkim przeciwnościom 
 - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Tata - katolik nie jest mięczakiem
13:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
14:00 Szlif księżnej - film
15:45 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela”
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat
16:35 Porady medyczne bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło”
17:05 Ja głuchy - film
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 13 - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na Jasnej 
 Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Przyroda i ludzie
22:30 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 15 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2422

11:00 Ukryta prawda odc. 1013 - serial

12:00 Szpital odc. 902 - serial

13:00 Szkoła odc. 665 - serial

14:00 19+ odc. 366 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 2

15:30 Szkoła odc. 666 - serial

16:30 19+ odc. 367 - serial

17:00 Szpital odc. 903 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1014 - serial

19:00 Fakty

19:30 Szóstka - premiera serialu odc. 1

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 130

19:50 Szóstka - premiera serialu odc. 2

19:55 Uwaga! odc. 5626

20:10 Doradca smaku odc. 16 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2849 - serial

20:55 Milionerzy odc. 247 

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 19

22:30 Disco Polo - komedia

00:45 Odwróceni - ojcowie i córki 

 odc. 5 - serial

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

13:40 Sąd rodzinny 16:55 Policjantki 
i policjanci

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

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

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

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

„Asy bez kasy”
(2016r.) TV Puls 20:00

„28 dni”
(2000r.) Polsat 23:15



Piątek, 29 marca 2019

07:05 Elif

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

05:45 Ukryta prawda odc. 521 - serial 

06:45 Sąd rodzinny odc. 43 - serial 

07:45 Szpital odc. 241 - serial 

08:45 Big Brother odc. 9

09:40 Doradca smaku odc. 16 s. 10

09:50 Big Brother Pobudka odc. 10

09:55 Zakochani po uszy odc. 44 

  - serial

10:30 Mango - Telezakupy

12:05 19+ odc. 50 - serial 

12:35 Ukryta prawda odc. 305 - serial 

13:35 Big Brother Popołudnie odc. 10

13:40 Sąd rodzinny odc. 44 - serial 

14:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 81 - serial 

15:40 Szpital odc. 242 - serial 

16:40 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 10

16:45 Gotowe na wszystko odc. 11 

  s. 4 - serial

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

18:10 Singielka odc. 18

18:50 Ugotowani odc. 2 s. 10

20:00 Big Brother odc. 10

21:00 Naga broń - komedia

22:45 Niezgodna - film

01:35 Moc magii odc. 439

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

06:00 Słodka miłość odc. 10

07:00 Zbuntowany anioł odc. 188

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 170 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 19 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 34 

  s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 9 

  s. 24 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 10 

  s. 24 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles odc. 9 

  s. 5 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw odc. 

  46 s. 2 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 35 

 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 19 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 20 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 170 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 171 s. 4 - serial

20:00 Człowiek w ogniu - thriller

22:55 Protektor - film

00:50 Bez litości odc. 4 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Fernando i humaniści - film

09:05 Wielki bieg - dramat

11:00 Noce i dnie odc. 1 - serial

12:05 Noce i dnie odc. 2 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Koncert Seong-Jin Chozwycięzcy  

 XVII Międzynarodowego  

 Konkursu Pianistycznego  

 im. Fryderyka Chopina

14:20 Wenecja - film

16:30 Klucznik - film

18:00 Kiedy będę ptakiem - film

18:40 Teledyski

19:20 Koło pióra odc. 4 

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 135

20:25 Długie pożegnanie - film

22:25 Amerykański epos odc. 4 - serial

00:30 Tygodnik kulturalny

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

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 13 - serial
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:35 Zambia - Mansa
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Księga Ruth. Podróż wiary - film
13:50 Święty na każdy dzień 
13:55 Lisieux dom małej Tereski - film
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia  
 z Koronką do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial
16:55 40 dni ze św. Gerardem 
17:00 Liturgia pokutna z Bazyliki 
 Świętego Piotra w Watykanie
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu
19:30 Opowieści Theo odc. 1 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki Bożej  
 Częstochowskiej na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 27 - serial
22:35 Uczeń i mistrz - film

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 16 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2423

11:00 Ukryta prawda odc. 1014 - serial 

12:00 Szpital odc. 903 - serial 

13:00 Szkoła odc. 666 - serial 

14:00 19+ odc. 367 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 3

15:30 Szkoła odc. 667 - serial

16:30 19+ odc. 368 - serial

17:00 Szpital odc. 904 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1015 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 131

19:50 Uwaga! odc. 5627

20:00 Szybcy i wściekli VI - film

22:40 Wzgórze krwi - horror

01:05 Kuba Wojewódzki odc. 18 s. 13

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

13:40 Sąd rodzinny 11:55 Mecenas 
Lena Barska

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

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

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

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

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

„Wstrząs”
(2015r.) TVP 1 21:30

10:10 Sensacja XXI wieku



Sobota, 30 marca 2019

06:25 Sprawa 
dla reportera

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

05:50 Ukryta prawda odc. 522 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 6

09:55 Big Brother odc. 7

10:55 Big Brother odc. 8

12:00 Ukryta prawda odc. 302 - serial 

13:00 Ukryta prawda odc. 303 - serial 

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

14:35 Inspektor Gadżet - komedia

16:05 Naga broń 2 1/2 - komedia

17:55 Zaplątani - film

20:00 Big Brother Raport odc. 2

20:35 Powrót Batmana - film

23:10 Big Brother Nocą odc. 2

23:45 Pierwsza piątka - komedia

01:55 Moc magii odc. 440

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

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

07:00 Teledyski

07:20 Informacje kulturalne

07:35 21. Międzynarodowy Festiwal 

  Piosenki Sopot ‘84

08:00 21. Międzynarodowy Festiwal 

  Piosenki Sopot ‘84

08:30 Klub profesora Tutki  

  odc. 2 - serial

08:55 Klub profesora Tutki  

  odc. 3 - serial

09:15 Klub profesora Tutki  

  odc. 4 - serial

09:35 Tygodnik kulturalny

10:30 Obcy w raju - film

11:40 Wydarzenie aktualne

12:20 Ogłoszenie matrymonialne 

  - komedia

13:25 Portret podwójny - film

15:20 One. Kobiety Kultury odc. 4 

15:55 Czterysta batów - dramat

17:45 Dranie w kinie odc. 52

18:30 20 000 dni na Ziemi - film

20:20 Wyprawa Kon-Tiki - film

22:25 Chris Rea plays Baloise Session

00:05 Opętanie - dramat

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

08:00 Informacje dnia
08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
9:00 Sanktuarium św. Anny w Auray 
  - film
9:50 100 cudownych miejsc na świecie 
  - serial
10:00 Informacje dnia 
10:15 Święty na każdy dzień
10:25 Myśląc Ojczyzna 
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
  tygodniu
12:50 Porady medyczne bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
14:00 Podróż Apostolska Papieża 
  Franciszka do Maroko
14:30 Podróż Apostolska Papieża 
  Franciszka do Maroko
14:50 Podróż Apostolska Papieża 
  Franciszka do Maroko
15:30 Podróż Apostolska Papieża 
  Franciszka do Maroko
16:30 Podróż Apostolska Papieża 
  Franciszka do Maroko
17:00 Podróż Apostolska Papieża 
  Franciszka do Maroko
18:00 Podróż Apostolska Papieża 
  Franciszka do Maroko
19:25 40 dni ze św. Gerardem 
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
  Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki Bożej  
 Częstochowskiej na Jasnej  
 Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Historia królowej Estery 
 odc. 10 - serial
23:05 Ojciec Francis Aupiais,  
 misjonarz-etnolog - film

05:55 Barwy szczęścia odc. 2029 
  - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2030 
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1431 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Pogoda - flesz odc. 323
11:25 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 326
11:55 To je Borowicz. Podróże 
  ze smakiem odc. 17
12:30 Bake off - Ale ciacho! odc. 46
13:25 Na sygnale odc. 225 - serial
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny
15:20 O mnie się nie martw odc. 122 
  s. 10 - serial
16:15 Rod zink a. pl odc. 256 - serial
16:40 Słowo na niedzielę 
16:55 Zmiennicy odc. 5 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion 
19:25 Postaw na milion - kulisy 
19:35 Lajk! odc. 41
20:05 Dance Dance Dance odc. 9
21:10 Dance Dance Dance odc. 10
22:15 Sierocki na sobotę odc. 15
23:15 Legenda -film
01:30 Bestia - film

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1147

11:00 Na Wspólnej odc. 2846 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2847 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2848 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2849 - serial

12:50 MasterChef Junior odc. 4 s. 4

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

15:25 Efekt domina odc. 4 s. 6

16:00 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 19

17:00 Dorota inspiruje odc. 3 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 5 s. 5

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 132

19:45 Uwaga! odc. 5628

20:00 Chyłka - Zaginięcie odc. 1 - serial

21:00 Raj dla par - komedia

23:20 Szybcy i wściekli VI - film

01:55 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 19

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:45 Piotruś Pan: wielki powrót - film

10:15 Ewa gotuje odc. 356

11:45 Sekrety rodziny odc. 11 - serial 

12:45 Sekrety rodziny odc. 12 - serial 

13:45 Świat według Kiepskich 

 odc. 46 - serial

14:25 Świat według Kiepskich 

 odc. 47 - serial

15:05 Świat według Kiepskich 

 odc. 52 - serial

15:45 Kabaret na żywo odc. 54

17:45 SuperPies odc. 17

18:15 Chłopaki do wzięcia odc. 153

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 418 - serial

20:10 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej 

  wioski - film

22:00 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 103 s. 11

00:05 Gliniarze z Brooklynu - thriller

14:05 Przyjaciele 10:20 Policjantki 
i policjanci

10:10 Lombard. 
Życie pod zastaw

12:20 Ogłoszenie 
matrymonialne

10:00 Okrasa łamie 
przepisy

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

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

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

„Legenda”
(2015r.) TVP 2 23:15

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



Niedziela, 31 marca 2019

05:55 Klan

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

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 28 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 29 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 30 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 31 - serial

08:05 Flintstonowie odc. 28 - serial

08:35 Flintstonowie odc. 29 - serial

09:15 Tom i Jerry i Sherlock Holmes 

  - film

10:05 Dzielna Mysz odc. 16 - serial

10:35 Galileo odc. 733

11:35 Galileo odc. 734

12:40 Gliniarz w przedszkolu 2 

  - komedia

14:50 Quest - film

16:50 Ja Cię kręcę odc. 5

19:00 Galileo odc. 735

20:00 Obcy - decydujące starcie - film

22:55 Klątwa laleczki Chucky - horror

00:55 Ameryka pod ostrzałem 

  odc. 3 - serial

06:00 Flash odc. 13 - serial

06:55 Flash odc. 14 - serial

07:55 Przygody Merlina odc. 3 

 s. 4 - serial

08:55 Przygody Merlina odc. 4 

 s. 4 - serial

09:55 Przygody Merlina odc. 5 

 s. 4 - serial

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

11:30 Żandarm na emeryturze 

 - komedia

13:30 Góra czarownic - film

15:30 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - film

16:40 Syn prezydenta - komedia

18:40 Sezon na misia III - film

20:00 Furia - dramat

22:20 Akt odwagi - film

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

01:20 Dyżur odc. 2 s. 1

05:00 Nic śmiesznego - komediodramat

07:00 Teledyski

07:35 Którędy po sztukę odc. 65

07:45 Dranie w kinie odc. 52

08:30 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 13 s. 3 - serial

09:35 Spotkania z muzyką odc. 7

10:45 Krawiec Niteczka – spektakl 

 teatralny

12:05 Trzeci punkt widzenia odc. 282

12:40 Niespotykanie spokojny człowiek 

 - komedia

13:50 Chuligan literacki odc. 121

14:25 Faworyta Opera 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 549

18:05 Danton - dramat

20:35 Chartum - dramat

22:50 Scena alternatywna odc. 84

23:20 Trzeci punkt widzenia odc. 282

23:55 Oskarowe kostiumy Barbary 

  Ptak - film

00:55 Wyprawa Kon-Tiki - film

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

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc Ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza 
09:30 Podróż Apostolska Papieża 
 Franciszka do Maroko
10:35 Podróż Apostolska Papieża 
 Franciszka do Maroko
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków - serial
13:55 Koncert życzeń
17:00 Gorzkie żale 
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Moja katolicka rodzina - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na Jasnej 
 Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Retrospekcja
21:45 Podróż Apostolska Papieża 
 Franciszka do Maroko
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej
23:30 Tam, gdzie Bóg płacze - serial

05:55 Barwy szczęścia odc. 2029 
  - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2030 
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1431 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Pogoda - flesz odc. 323
11:25 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 326
11:55 To je Borowicz. Podróże 
  ze smakiem odc. 17
12:30 Bake off - Ale ciacho! odc. 46
13:25 Na sygnale odc. 225 - serial
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny
15:20 O mnie się nie martw odc. 122 
  s. 10 - serial
16:15 Rodzinka.pl odc. 256 - serial
16:40 Słowo na niedzielę 
16:55 Zmiennicy odc. 5 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion 
19:25 Postaw na milion - kulisy 
19:35 Lajk! odc. 41
20:05 Dance Dance Dance odc. 9
21:10 Dance Dance Dance odc. 10
22:15 Sierocki na sobotę odc. 15
23:15 Legenda -film
01:30 Bestia - film

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1148

11:00 Efekt domina odc. 5 s. 6

11:30 Co za tydzień odc. 895

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

13:00 Lotnisko odc. 1 - serial

14:00 Agencie, podaj łapę - komedia

16:00 Odlot - film

18:00 Big Brother Tydzień odc. 2

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 133

19:45 Uwaga! odc. 5629

20:00 MasterChef Junior odc. 5 s. 4

21:30 Szóstka odc. 1 - serial

22:30 Tożsamość - thriller

00:55 Big Brother Tydzień odc. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:50 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata 

  odc. 49 - serial

09:20 Asterix i Obelix: W służbie 

  Jej Królewskiej Mości  - film

11:45 Samoloty - film

13:45 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej 

  wioski - film

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 103 s. 11

17:45 Nasz nowy dom odc. 135

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 309

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

21:05 Kabaret na żywo odc. 55

23:05 Ladykillers, czyli zabójczy kwintet 

  - komedia

01:20 2012 - film

05:30 Ukryta prawda odc. 523 - serial 

06:30 Mango - Telezakupy

08:35 Big Brother odc. 9

09:30 Big Brother odc. 10

10:25 Zakochani po uszy odc. 41 - serial

10:55 Zakochani po uszy odc. 42 - serial

11:25 Zakochani po uszy odc. 43 - serial

11:55 Zakochani po uszy odc. 44 - serial

12:30 Zaplątani - film

14:35 Powrót Batmana - film

17:10 Niezgodna - film

20:00 Big Brother Arena odc. 3

21:30 47 roninów - film

23:55 Mr Brooks - thriller

02:30 Moc magii odc. 441

10:25 Zakochani po uszy 10:35 Galileo

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

10:05 Okrasa łamie 
przepisy

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

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

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

„Odlot”
(2009r.) TVN 16:00

„Niezgodna”
(2014r.) TVN 7 17:10



Poniedziałek, 1 kwietnia 2019

14:00 Elif

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

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

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

06:00 Słodka miłość odc. 11

07:00 Zbuntowany anioł odc. 189

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 171 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 20 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 35 

  s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

  odc. 10 s. 24 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

  odc. 11 s. 24 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 10 s. 5 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 47 s. 2 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 36 

  s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 20 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 21 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 171 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 172 s. 4 - serial

20:00 Dziedzictwo krwi - film

21:45 Rambo: pierwsza krew - film

23:40 Krwawa rozgrywka - film

01:50 Taki jest świat odc. 13 s. 4

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

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

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
09:30 100 cudownych miejsc na świecie 
  - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna 
11:35 Syria - w drodze do Damaszku
11:50 Kabwe
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Konzentrationslager Stutthof - film
13:05 W góreckim domku ogrodnika
13:20 Koncert życzeń
14:10 Niebieska jabłoń - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
16:55 Świadkowie
17:25 40 dni ze św. Gerardem 
17:30 Spotkanie Rodziny Radia 
  Maryja w Sanktuarium MB 
  Łaskawej w Lubaczowie
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań odc. 116 
  - serial
23:15 Konzentrationslager Stutthof - film

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

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

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

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

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

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

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

„2012”
(2009r.) Polsat 20:10

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



Wtorek, 2 kwietnia 2019

07:05 Elif

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

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

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 4 - serial

07:05 Przygody Kota w butach 

 odc. 77 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 2 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 82

09:00 Nokaut odc. 5

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 55

11:25 Anatomia głupoty odc. 7 - serial

11:55 Galileo odc. 734

13:00 Detektywi w akcji odc. 150 

  - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 78

15:00 Policjantki i policjanci odc. 515 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 52 

  - serial

17:00 Joker odc. 52 

18:00 Septagon odc. 55 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 516 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 278 - serial

21:00 Wściekły pies - film

23:00 Obcy - decydujące starcie - film

01:55 STOP Drogówka odc. 198

06:00 Słodka miłość odc. 12

07:00 Zbuntowany anioł odc. 190

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 172 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 21 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 36 

  s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

  odc. 11 s. 24 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

  odc. 12 s. 24 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 11 s. 5 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 48 s. 2 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 37 

  s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 21 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 22 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 172 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 173 s. 4 - serial

20:00 W pogoni za zemstą - film

22:00 Likwidator - film

00:10 Nikomu ani słowa - thriller

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Muszla - film

08:45 Polska Kronika Non-Camerowa 

  nr 4 - film

09:05 Weiser - dramat

11:00 Noce i dnie odc. 5 - serial

12:05 Noce i dnie odc. 6 - serial

13:10 Otello z M-2 - film

13:40 Studio Kultura - rozmowy

13:55 Studio Kultura - niedziela z... 

  odc. 549

14:50 Wędrujący cień - dramat

16:10 Wróżby kumaka - dramat

18:00 Fabryka hitów odc. 5 - serial

19:05 Teledysk

19:20 Kronos odc. 31

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do spektaklu  

  „Jednocześnie”

20:30 Jednocześnie Spektakl teatralny 

21:35 Wszystko, co kocham - dramat

23:15 One. Kobiety Kultury odc. 4 

00:20 One man show - film

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

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie 
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:35 Ja głuchy - film
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc Ojczyzna 
11:45 20 lat dla świata 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie 
12:40 Łaski pełna - film
14:00 Dziesięć przykazań odc. 116 
  - serial
15:05 Effetha - okno na świat - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
  - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Jan Paweł II - papież, który 
  tworzył historię - serial
23:40 Ekstremalna droga krzyżowa 
  w Oświęcimiu 2016 - film
23:50 Misterium męki Pańskiej 
  w Wejherowie

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 17 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2425

11:00 Ukryta prawda odc. 1016 - serial 

12:00 Szpital odc. 905 - serial 

13:00 Szkoła odc. 668 - serial 

14:00 19+ odc. 369 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 3

15:30 Szkoła odc. 669 - serial 

16:30 19+ odc. 370 - serial 

17:00 Szpital odc. 906 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 1017 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5631

20:10 Doradca smaku odc. 18 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2851 - serial

20:55 Milionerzy odc. 249 

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

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 19 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1155

00:05 36,6 °C odc. 5 s. 5

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

15:40 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

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

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

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

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

„Wykidajło”
(1989r.) TVN7 21:00

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



Środa, 3 kwietnia 2019

14:00 Elif

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

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

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 5 - serial

07:05 Przygody Kota w butach 

 odc. 78 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 3 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 83

09:00 Septagon odc. 55 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

 odc. 56

11:25 Anatomia głupoty odc. 8 - serial

11:55 Galileo odc. 735

13:00 Detektywi w akcji odc. 151 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 79

15:00 Policjantki i policjanci odc. 516 

 - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 53 

 - serial

17:00 Joker odc. 53 

18:00 Septagon odc. 56 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 517 

 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 279 - serial

21:00 Uciekający pociąg - film

23:15 Traffik - thriller

01:25 Żona dla milionera odc. 7

06:00 Słodka miłość odc. 13

07:00 Zbuntowany anioł odc. 191

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 173 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 22 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 37 

  s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

  odc. 12 s. 24 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 13 

  s. 24 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 12 s. 5 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 49 s. 2 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 38 

  s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 22 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 23 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 173 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 174 s. 4 - serial

20:00 Nikomu ani słowa - thriller

22:15 Akt odwagi - film

00:20 Code Black: Stan krytyczny 

  odc. 17 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Zdarzenie - film

08:45 Polska Kronika Non-Camerowa 

  nr 2 - film

09:10 Wróżby kumaka - dramat

11:00 Noce i dnie odc. 7 - serial

12:05 Noce i dnie odc. 8 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Konie narowiste - piosenki 

  Włodzimierza Wysockiego

14:30 Przypadki Piotra S. - film

16:15 W sumie rodzina  

  - komediodramat

18:00 Ziggy Dust

18:55 Teledyski

19:25 Chuligan literacki odc. 121

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Park - dramat

22:10 Pegaz odc. 122

22:45 Pod opieką wiecznego słońca 

  - film

00:45 Litania - muzyka 

 Krzysztofa Komedy

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

08:15 Polski punkt widzenia

08:45 Każdy maluch to potrafi

09:00 Kalejdoskop młodych

09:20 Express studencki

09:25 Sanktuaria polskie 

09:45 Święty na każdy dzień

09:50 100 cudownych miejsc 

  na świecie - serial

10:00 Audiencja Generalna Ojca 

 Świętego Franciszka z Watykanu

10:55 Świat na wyciągnięcie ręki  

 odc. 23 - serial

11:25 Myśląc Ojczyzna 

11:40 Prosto o gospodarce

12:20 Serce bohatera - film

14:05 Jan Paweł II - papież, który 

  tworzył historię - serial

16:10 Na zdrowie

16:30 Filmowe życiorysy 

17:00 Po stronie prawdy

17:55 40 dni ze św. Gerardem 

19:25 Święty na każdy dzień 

19:30 Przygody Mobilków odc. 8 

  - serial

20:50 Myśląc Ojczyzna

22:00 Miłość odnajdzie cię wszędzie 

  - film

23:30 Promień z Fatimy

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 18 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2426

11:00 Ukryta prawda odc. 1017 - serial 

12:00 Szpital odc. 906 - serial 

13:00 Szkoła odc. 669 - serial 

14:00 19+ odc. 370 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 3

15:30 Szkoła odc. 670 - serial 

16:30 19+ odc. 371 - serial 

17:00 Szpital odc. 907 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 1018 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5632

20:10 Doradca smaku odc. 19 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2852 - serial

20:55 Milionerzy odc. 250 

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

22:30 Dziewczyna z tatuażem - film

01:40 American Horror Story: Murder 

  House odc. 9 - serial

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

14:40 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

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

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

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

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

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

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

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

WODNIK 20.01-18.02

RYBY 19.02-20.03

STRZELEC 22.11-21.12

SKORPION 24.10-21.11

WAGA 23.09-23.10

PANNA 23.08-22.09

LEW 23.07-22.08

RAK 21.06-22.07

BLIŹNIĘTA 22.05-20.06

BYK 21.04-21.05

BARAN 21.03-20.04

Krzyżówka panoramiczna

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

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

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

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

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

Smacznego!

PRZEPIS tygOdnIa
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Przs owie Polskie
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Przs owie Polskie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(red), fot. Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-

twa Kujawsko-Pomorskiego

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

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

Konkursy

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

promowania województwa.
Do ubiegania się o miano 

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

W każdej kategorii jury przy-
zna nagrodę główną oraz jedno 

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

(red), fot. Łukasz Piecyk
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Prawie 10 milionów 
uprawnionych

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

dodatku w wysokości minimalnej 

emerytury 1100 zł, a netto – na rękę 

888,25 zł, skorzysta liczna grupa 

uprawnionych emerytów i rencistów 

niezależnie od tego, jakie otrzymuje 

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

800 tys. osób.

Wypłata bez konieczności 
składania wniosku

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

Ustawa na dniach

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

Radość premiera  

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

Coraz bliżej „Emerytury+” 

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

Koszt ponad 10 miliardów zł

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

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

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

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

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

Piątek 29 marca
1899 – Pionier radia Guglielmo Marconi przeprowadził pierwszą 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1995 – Została utworzona rosyjska Federalna Służba Bezpieczeń-
stwa.

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

Źródło: wikipedia.org

Sukcesy naszych 
na igrzyskach 
w Abu Dhabi

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

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

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

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

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

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

Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego
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W początkach motoryzacji 
utarło się, że prowadzenie auta 
to zadanie mężczyzny. Były nie-
liczne wyjątki jak na przykład 
22-letnia Alice Ramsey, któa jako 
pierwsza kobieta brała udział 
w rajdach samochodowych. 
W Polsce pań nie ciągnęło do sa-
mochodów. Auta były w posiada-
niu bogatych ziemian i były one 
symbolem statusu. Nic dziwne-
go, że jeszcze w latach 30. pisano: 
„w naszym biednym kraju sa-
mochód prywatny ciągle jeszcze 

bywa sensacją, a już zjawiskiem 
zgoła nadprzyrodzonym jest sa-
mochód prowadzony rączkami 
wytwornej kobiety”.

W 1937 roku 10 pań skorzy-
stało z zaproszenia Automo-
bilklubu Polski i wzięło udział 
w dwudniowym rajdzie na trasie 
Warszawa-Gdynia-Warszawa. 
Jedną z bohaterek tego rajdu była 
Halina Regulska. Kilka dni przed 
rajdem, w ramach przygotowań 
przejechała 800 km. Jak na owe 
czasy był to niezły wyczyn. Pani 

Halina była niezwykłą posta-
cią. Oprócz jazdy samochodami 
była pisarką. Jej motoryzacyjną 
pasję wspierał bogaty i starszy 
o 14 lat mąż. Pani Halina zasia-
dała za kółkiem najszybszych 
ówczesnych aut: Fiata 509, Lan-
cii oraz Steyra. Podczas II wojny 
światowej walczyła w powstaniu 
warszawskim. Po wojnie napisa-
ła m.in. książkę „Samochodem 
przez dwudziestolecie.”

Inną z pań za kółkiem była 
Zofia Kannenberg z Małopol-
skiego Automobilklubu. Jej ulu-
bionym autem był Steyr. Poko-
nała w nim tysiace kilometrów. 
Kolejna z pań – Irena Brodzka 
z Łodzi nie tylko pokonała 800-
kilometrowy rajd w 1937 roku, 
ale uczyniła to... w butach na 
wysokim obcasie. Włosy przed 
wiatrem chroniła jej ludowa 
chusta. Jej specjalnością nie były 
długie rajdy, ale inna konku-
rencja – gymkhana, czyli jazda 
z przeszkodami. Pani Irena brała 
udział także w motoryzacyjnych 
hubertusach, gdzie pełniła rolę 
lisa i uciekała swoim automobi-
lem przed grupą innych kierow-

ców. Była nie tylko kierowcą, ale 
także wzietą prawniczką. Posia-
dała jedną z najlepszych kan-
celarii w przedwojennej Łodzi. 
Zdarzało się, że broniła ludzi za 
darmo. Miała bardzo lewicowe, 
postępowa poglądy.

Wróćmy do rajdu w 1937 
roku. Na zwycięstwo składało się 
pięć konkurencji. Pierwszą był 
rozruch silnika, kolejnym hamo-
wanie z jazdą w tył, jazda na tra-
sie Warszawa-Gdynia-Warszawa 
oraz wymiana opon. Panie mo-
gły wziąć do samochodu me-
chanika i pomocnika. Zdarzały 
się sytuacje niebezpieczne. Zofia 
Kronnenberg pod Płońskiem wje-
chała do rowu, po tym gdy w jej 
samochodzie pękła opona. Wspo-
mniana wcześniej Irena Brodzka 
chciała pokazać swoją samodziel-
ność i nie wzięła mechanika. 
Zamiast tego poprosiła o pomoc 
15-letniego chłopca. Nastolatek 
mógł z podziwem patrzeć na pa-
nią Irenę, gdy ta w zaledwie 8 
minut zmieniała oponę w aucie. 
Panie radziły sobie świetnie. He-
lena Howorkowa, która była żoną 
znanego poznańskiego adwokata 

podsumowała rajd słowami:
– „Dwa zmartwienia mam 

podczas tego rajdu. Pierwsze, że 
z maszyny dość słabej nie moż-
na wycisnąć więcej niż 104 km/h. 
Drugie, to że jedzie ze mną mój 
mąż, który stale hamuje mnie 
przy zwiększaniu szybkości”.

Mąż pani Heleny mógł mieć 
podstawy do obaw. Przedstawi-
ciel automobilklubu uznał ko-
bietę za najbardziej „śmiercio-
nośną” podczas rajdu. Po drodze 
uśmierciła dwa gołębie, kurę 
i psa. Inna z pań – Małgorzata 
Baczewska, żona konsula Stefa-
na Baczewskiego, była pionierką 
driftowania, chociaż nazywano 
to wówczas nieco inaczej. Sama 
zainteresowana mówiła, że jazda 
samochodem na błocie myli jej 
się z jazdą na nartach i wówczas 
lubi zakręcać... christjanją. Pod-
czas wchodzenia w zakręt kon-
trowała kierownicą wprowadza-
jąc auto w poślizg. Podczas rajdu 
lubiła także wykonywać drifty 
na ulicach małych miasteczek, 
co wzbudzało niemałą sensację.

(pw)

Panie za kółkiem
XX WIEK  W 1937 roku w Polsce odbył się pierwszy rajd samochodowy, w którym wzięło udział 10 pań. 
Sama obecność samochodów wciąż nie była częstym zjawiskiem na drogach, a co dopiero samochodu 
prowadzonego przez kobietę. To właśnie te 10 pań przecierało szlaki wszystkim współczesnym posiadacz-
kom praw jazdy w Polsce

XX wiek

Odlew wskazał mordercę
W 1955 roku w Myśliwcu doszło do strasznego, podwójnego morderstwa. Wi-
nowajcę znaleziono na podstawie odcisków butów.

Na początku grudnia 1955 
roku w Myśliwcu znaleziono 
zwłoki dwóch mężczyzn – Szy-
mona Balcerowicza i Edmunda 
Łęgowskiego. Milicjanci przezor-
nie wykonali odlew gipsowy od-
cisków butów, które znaleźli na 
miejscu. Jakiś czas potem odna-
leziono podejrzanego. Teraz nale-
żało mu tylko udowodnić winę.

Milicja aresztowała niejakie-
go Stanisława Miszałkowskiego. 
Jego obuwie przesłano do Zakładu 

Kryminalistyki Komendy Głów-
nej Milicji Obywatelskiej wraz 
z odlewami. Po pewnym czasie 
przyszła opinia potwierdzająca, 
że odcisk idealnie pasuje do buta 
sprawcy. Miszałowski przyznał 
się do winy.

Przez wiele lat Zakład Kry-
minalistyki pomógł w rozszyfro-
waniu tysięcy spraw.

(pw)
fot. ilustarcyjne

XX wiek

Wolf wybrał źle
Wojna jest okrutna, ale potrafi bardzo szybko od-
kryć z jakim człowiekiem mamy do czynienia. 
Niektórzy wybrali służbę u Niemców i po wojnie 
musieli za to zapłacić.

W 1948 roku w Toruniu 
odbył się proces Włodzimie-
rza Wilka. Pochodził z gminy 
Uciąż w powiecie wąbrzeskim. 
Podczas wojny miał możliwość 
znalezienia się na niemieckiej 
liście narodowościowej – tzw. 

volksliście. Na Pomorzu ludzie 
trafiali na volkslistę czasem 
świadomie, a czasami zwyczaj-
nie na skutek urodzenia się 
jeszcze w zaborze niemieckim, 
a więc przed 1920 rokiem.

Włodzimierz Wilk nie 

dość, że trafił na volkslistę, to 
postanowił wyzbyć się swojej 
polskości. Zmienił nazwisko 
na „Walter Wolf”. Jakby tego 
było mało, zapisał się do od-
działu szturmowego SS. W są-
dzie udowodniono, że podczas 
wojny Wolf działał na szkodę 
Polaków. Przywłaszczał mie-
nie, bił i obciążał nadmierną 
pracą.

Zdrajcę skazano na 15 lat 
więzienia, konfiskatę mienia 
i pozbawienie na zawsze praw 
obywatelskich.

(pw)

XVIII wiek

Gdzie jest król?
Posłowie z ziemi dobrzyńskiej upraszali króla Au-
gusta II, by ten raczył częściej przebywać w kraju, 
z którego jest monarcha.

August II mocny został 
wybrany przez szlachtę kró-
lem Polski, ale jednocześnie 
był on elektorem niemieckiej 
Saksonii. Początkowo liczył, 
że uda mu się zapewnić dzie-
dziczny tron dla swoich dzieci 
w Polsce. Gdy to się nie udało 
i przegrał wojnę, Polskę zaczął 
traktować nieco z przymroże-
niem oka. Bywał tu niezbyt 
często.

Latem August II Mocny 
przebywał w Moritzburgu. 
Przepiękny pałac położony był 
20 km od Drezna. Kolejny z pa-
łaców mieścił się w Pilnitz nad 
Łabą. Król wypoczywał tam, 
kosztując wino ze swoich win-
nic. W Warszawie król prze-
bywał w kilku rezydencjach. 
Najbardziej marzył o pałacu 
w Wilanowie, ale ten udało 
mu się nabyć dopiero pod ko-
niec panowania. Zazwyczaj 
przebywał w Pałacu Saskim, 
którego budowa rozpoczęła się 
w 1713 roku.

Sprawą nieobecności kró-

la zajmowała się również 
szlachta z ziemi dobrzyńskiej.  
16 września 1718 roku w Lip-
nie odbył się sejmik. Wybrano 
dwóch posłów, którzy mieli za-
wieźć prośby do króla na sejm 
walny. Jedna z próśb dotyczyła 
obecności króla w Polsce.

– „A że każdego króle-
stwa największe jest szczęście  
zapatrywać się w oblicze króla 
Pana swego w królestwie swo-
im rezydującego. Jego obec-
ność gasi wszystkie spory. 
W przeciwnym zaś razie jego 
nieobecność pociąga zawsze 
 za sobą konsekwencje” – czy-
tamy w instrukcji danej po-
słom.

Reprezentanci ziemi do-
brzyńskiej mieli błagać kró-
la, by ten nie „alinował się”.  
Król nie do końca słuchał 
szlachty, chociaż trzeba 
przyznać, że zmarł w Polsce  
i do dziś spoczywa na polskiej 
ziemi.

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

otwarty do godz. 18.oo!

Tu kupisz
NA RATY!

W ofercie posiadamy również 
inne panele ogrodzeniowe.
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Auto-Moto
Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gabinet weterynaryjny lek. wet. A. Sarek-Ka-
czorowska, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 
19/15, dyżur całodobowy, tel. 517 532 637
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Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy
czêœci do ci¹gników MTZ, Pronar, 

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

tel. 502 461 368, 56 689 10 70, 56 689 10 75
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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
Przyjmę ziemię  do wyrównania terenu  
w Rypinie, duże ilości, dodatkowe in-
formacje na tel. 601 665 400

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

Agromax-autoryzowany sprzedawca katowickie-
go holdingu węglowego, Brodnica, tel. 56 498 
23 39
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Biblioteczna Akademia Malucha
WĄBRZEŹNO  Przez trzy dni minionego tygodnia w wąbrzeskiej bibliotece organizowano zajęcia dla 
przedszkolaków. Jak zwykle było bardzo ciekawie

Wiosna jako pora odrodzenia 
się przyrody do życia znalazła 
swoje odzwierciedlenie w kolo-
rowych przebraniach, w których 
przywitali ją uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 3. Niektóre 

Wąbrzeźno

Milusińscy przywitali wiosnę
Wreszcie jest tak długo wyczekiwana przez wszystkich wiosna. Niesie z sobą nowe 
nadzieje, inspiruje, dodaje energii i motywuje do działania.

dziewczynki wyróżniły się pięk-
nie ozdabiając swoje głowy kwie-
cistymi wiankami i kapeluszami. 
Pomysłowość została nagrodzo-
na upominkami. Najmłodsi prze-
maszerowali uliczkami naszego 

miasta z barwnymi gaikami. – 
Cieplejsza pora roku daje nam 
więcej możliwości. Nie bójmy się 
zmian – apelują milusińscy z wą-
brzeskiej „trójki”.

(red), Fot. SP 3

Na zajęcia Bibliotecznej Aka-
demii Malucha przyszło w su-
mie sześć grup przedszkolnych 
z Miejskiego Przedszkola „Bajka”. 
– Wszyscy „studenci” jak zwykle 
byli wspaniale przygotowani, 
świetnie znali perypetie psot-
nego Kruczka (grupy starsze) 
i rezolutnej Leny (grupy młod-
sze) i śpiewająco odpowiadali na 
pytania przygotowane przez bi-
bliotekarkę Dorotę Sionkowską 

– informuje Agnieszka Błaszak 
z Miejskiej i Powiatowej Biblio-
teki Publicznej w Wąbrzeźnie.

– Jak zawsze podczas tych 
spotkań był czas na chwilę swo-
bodnej zabawy i słodkie co nie-
co w nagrodę za wspaniale roz-
wiązane quizy. W tym tygodniu 
straszaki zmierzyły się z proble-
mem pecha i gorszych dni, które 
każdy z nas czasem przeżywa. 
Dzieci młodsze wraz z bohater-

ką cyklu książek Sylvii Serreli, 
Leną zastanawiały się dlaczego 
tak trudno jest nam przepra-
szać. Najmłodsze dzieci pani 
Dorotka odwiedziła osobiście 
w przedszkolu. Animacje czytel-
nicze w oparciu o baśń o „Jasiu 
i Małgosi” dotyczyły właściwego 
zachowania wobec osób obcych 
– dodaje Agnieszka Błaszak.

(red), Fot. MiPBP
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Duży sukces piłkarek Vambresii
PIŁKA RĘCZNA  W miniony weekend juniorki młodsze UKS Vambresii Wąbrzeźno wzięły udział w Ogól-
nopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Juniorek Młodszych w Kwidzynie. Nasz zespół wygrał całe zawody

W turnieju uczestniczyło 
osiem zespół podzielonych na dwie 
grupy: „A” MKS Truso Elbląg, MKS 
PR URBIS Gniezno, Kadra Dolno-
śląska (rocznik 2004) i gospodynie 
MTS Kwidzyn oraz „B” w składzie: 
Energa AZS Politechnika Kosza-

lin, SPR Gdynia, Kadra Pomorska 
(rocznik 2004), UKS Vambresia Wą-
brzeźno. W piątkowe popołudnie 
wąbrzeźnianki w swoim jedynym 
meczu wygrały z Kadrą Pomorską 
27:17, a SPR Gdynia pokonała kosza-
linianki 23:17.

– W sobotę swoje turniejowe 
zmagania rozpoczęliśmy meczem 
z Energą AZS Politechnika Kosza-
lin, które przegraliśmy 12:15. Do 
małej turniejowej sensacji w na-
szej grupie doszło w kolejnym me-
czu, gdzie faworyt do czwórki SPR 
Gdynia uległ Kadrze Pomorskiej 
różnicą dwóch bramek. W tej sy-
tuacji ostatni mecz grupowy SPR 
Gdynia – UKS Vambresia Wąbrzeź-
no był meczem dla obydwu drużyn 
o awans do półfinału. Jak to w me-
czach o przysłowiowe „wszystko” 
było mnóstwo walki na boisku 
i dramaturgii. Chłodniejszą głową 
oraz większą determinacją wyka-
zały się vambresianki i zwyciężyły 
16:15 – mówi Jarosław Rutkowski, 
trener UKS Vambresia.

Półfinał pomiędzy UKS Vam-

bresia Wąbrzeźno – MKS TRUSO 
Elbląg był już trzecim meczem tego 
dnia dla naszej ekipy i elblążanek. 
Po bardzo dramatycznym i wyrów-
nanym spotkaniu, które zakończy-
ło się remisem 15:15 (wyrównującą 
bramkę UKS zdobył rzutem bezpo-
średnim już po końcowym gwizd-
ku sędziów). Po raz kolejny nasze 
dziewczyny wykazały się większą 
odpornością psychiczną, pokonując 
drużynę z Elbląga w rzutach kar-
nych.

– Wygrana dała nam awans 
do niedzielnego finału. W drugim 
półfinale gospodynie MTS Kwidzyn 
rozbiły Energę AZS Politechnika 
Koszalin różnicą dwunastu bra-
mek. Niedzielny finał MTS Kwidzyn 
– UKS Vambresia Wąbrzeźno był 
najlepszym meczem w naszym 

wykonaniu. Wygrana z faworytem 
i to w jego domu 18:9 mówi chyba 
wszystko o przebiegu tego spotka-
nia. Nasze zwycięstwo i pierwsze 
miejsce w turnieju było zasłużone, 
jednak mimo wszystko odebrane 
jako niespodzianka – podsumowu-
je Jarosław Rutkowski.

Na zakończenie turnieju tre-
nerzy wybrali najlepszą siódemkę, 
do której trafiły dwie zawodniczki 
UKS. Najlepszą bramkarką została 
Laura Seroka, a zawodniczką z pola 
Laura Domka. Turniej w Kwidzynie 
był ostatnim etapem przygotowań 
do 1/16 Mistrzostw Polski Juniorek 
Młodszych w Piłce Ręcznej, które 
odbędą się w Kielcach w dniach 29-
31 marca 2019.

(red)
fot. UKS Vambresia

Piłka nożna

Z podwórka nawet na Narodowy
Ten Turniej odkrywa talenty, które trafiają do reprezentacji. Pora na etap woje-
wódzki turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.

To tutaj zaczęły się kariery Ar-
kadiusza Milika i Piotra Zielińskie-
go, ale też przygody z piłką ponad 2 
milionów innych chłopców i dziew-
czynek. Od 28 marca do 17 kwiet-
nia potrwają Finały Wojewódzkie 
XIX edycji Turnieju „Z Podwórka na 
Stadion o Puchar Tymbarku”. Roz-
grywki wyłonią mistrzów regionów 
do lat 8, a także najlepsze zespoły 
U-10 i U-12, które pojadą na Finał 
Ogólnopolski w Warszawie.

Blisko 20 tysięcy uczestników 
z ponad 1 600 drużyn. 3 tygodnie 
rywalizacji, 38 dni turniejowych 
w 16 województwach i ponad 4 
tysiące kilometrów przemierzone 
w ramach trzech tras po całym 
kraju w poszukiwaniu najwięk-
szych piłkarskich talentów. Półtora 
kilometra band boiskowych i... tony 
nagród. To wszystko obrazuje jak 
wielkim wydarzeniem będą Finały 
Wojewódzkie XIX edycji Turnieju 
„Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku”, które wyłonią regio-
nalnych mistrzów wśród chłopców 
i dziewczynek do lat 8, 10 i 12.

Gra o pierwsze powołania
W eliminacjach gminnych i po-

wiatowych, które trwały od paź-
dziernika do marca, rywalizowały 
setki tysięcy dzieci. Następcy wy-
chowanków turnieju – Arkadiusza 
Milika z SSC Napoli i Pauliny Dudek 
z PSG – opanowali cały kraj, repre-
zentując aż 97% wszystkich powia-
tów w Polsce. Warto podkreślić, 
że w tegorocznej edycji występuje 
rekordowa liczba zawodniczek i za-
wodników z najmłodszej kategorii 
U-8.

– Turniej „Z Podwórka na Sta-

dion o Puchar Tymbarku” jest jed-
nym z najważniejszych projektów 
Polskiego Związku Piłki Nożnej. Co 
roku tysiące dzieci, które w nim 
uczestniczą, mają okazję do za-
prezentowania swoich piłkarskich 
umiejętności, spędzając przy tym 
czas na świeżym powietrzu i do-
skonale się bawiąc. Najbardziej uta-
lentowani zawodnicy i zawodniczki 
trafiają dodatkowo do notesów na-
szych trenerów i skautów, którzy 
bardzo uważnie śledzą rozgrywki 
od etapu Finałów Wojewódzkich. 
Wierzę w to, że część z tych mło-
dych piłkarzy w przyszłości za-
debiutuje w reprezentacji Polski 
i będzie stanowić o jej sile. A jest 
to możliwe – przed laty w Turnieju 
brali udział tacy piłkarze, jak Arek 
Milik czy Piotrek Zieliński, ale też 
wielu innych zawodników i zawod-
niczek młodzieżowych reprezenta-
cji, jak chociażby grający w moim 
zespole Filip Jagiełło – podkreśla 
Czesław Michniewicz, selekcjoner 
reprezentacji Polski U-21.

Turniej to prawdziwa kuźnia 
piłkarskich talentów – już ponad 50 
jego wychowanków zagrało w re-
prezentacjach Polski w różnych ka-
tegoriach wiekowych. Największe 
w Europie rozgrywki futbolu dzie-
cięcego pomagają ponadto spełniać 
sportowe marzenia i promują ak-
tywność fizyczną wśród dzieci.

– Najważniejszą ideą Turnieju 
„Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku” jest zachęcanie dzieci 
do ruchu i gry w piłkę nożną, co 
Tymbark, jako główny sponsor roz-
rywek, robi nieprzerwanie już od 
13 lat. Wierzymy, że to ma sens i co 

roku widzimy tego efekty właśnie 
podczas Finałów Wojewódzkich, 
które udowadniają, że piłkarskich 
talentów w Polsce nie brakuje. Hi-
storie uczestników Turnieju po-
kazują, że droga do gry w repre-
zentacji Polski prowadzi również 
poprzez takie rozgrywki i to chyba 
najlepsza motywacja dla tegorocz-
nych uczestników, którym życzę 
doskonałej zabawy i spełnienia pił-
karskich marzeń – mówi Krzysztof 
Pawiński, Prezes Zarządu Maspex.

Od Nowin po Miętne
Rywalizacja w XIX edycji wcho-

dzi na wyższe obroty. Finały Wo-
jewódzkie rozpoczną się 28 marca 
w Nowinach w województwie świę-
tokrzyskim, a zakończą 17 kwietnia 
w Miętnem na Mazowszu. W tym 
czasie turniej odwiedzi wszystkie 
województwa, przemierzając Pol-
skę w ramach trzech tras. Pierwsza 
– najdłuższa, bo licząca aż 1 742 km 
– obejmie południowe i wschodnie 
rejony naszego kraju, ale zawita też 
na Śląsk. Druga (1 212 km) odwie-
dzi Polskę zachodnią i centralną, 
a trzecia (1 304 km) będzie wiodła 
przede wszystkim przez regiony 
północne. Każdy z turniejów fina-
łowych potrwa 2 lub 3 dni i będzie 
świętem futbolu dla całej lokalnej 
społeczności.

Gospodarzami tegorocznych fi-
nałów Wojewódzkich będą: Nowiny, 
Międzyrzec Podlaski, Tarnobrzeg, 
Kraków, Chorzów, Sokółka, Dzier-
żoniów, Brzeg, Łódź, Kalisz, Miętne, 
Gorzów Wielkopolski, Szczecinek, 
Świecie, Gdańsk oraz Iława. To wła-
śnie tam tysiące piłkarzy i piłkarek 
powalczą o spełnienie piłkarskich 

marzeń, zwycięstwa swoich drużyn 
oraz wyróżnienia indywidualne. 
Najlepsi na pewno zostaną zauwa-
żeni, bo już na szczeblu wojewódz-
kim rozgrywki są starannie moni-
torowane przez trenerów i skautów 
z Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
Najbardziej utalentowani piłkarze 
i piłkarki otrzymają zaproszenie na 
Letnią Akademię Młodych Orłów, 
czyli zgrupowanie wyróżniających 
się juniorów z całego kraju, a część 
z nich już w niedalekiej przyszło-
ści założy koszulkę z orzełkiem na 
piersi, występując w najmłodszej 
kadrze U-15.

Wstęp na wydarzenia jest bez-
płatny, a organizatorzy zapraszają 
do kibicowania drużynom ze swo-
ich miast podczas każdego z fina-
łów. To unikalna okazja do zoba-
czenia w akcji najlepszych młodych 
piłkarzy i piłkarek ze wszystkich 
regionów Polski.

Mistrzowie województw poja-
dą do Warszawy

Dla najmłodszych chłopców 
i dziewczynek z kategorii U-8 staw-
ką nadchodzących Finałów Wo-
jewódzkich będzie miano najlep-
szych drużyn w regionie. Ich starsi 
koledzy i koleżanki z drużyn do lat 
10 i 12 powalczą nie tylko o prym 
w województwie, ale także o prze-
pustkę na Finały Ogólnopolskie, 
które odbędą się od 29 kwietnia do 

2 maja w Warszawie.
Zwycięzców XIX edycji Turnieju 

„Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku” w kategorii chłopców 
oraz dziewcząt do lat 10 i 12 pozna-
my w Wielkim Finale na PGE Na-
rodowym. Decydujące mecze XIX 
edycji zostaną rozegrane 2 maja, 
na kilka godzin przed finałem Pu-
charu Polski i w obecności kilku ty-
sięcy widzów, w tym prezesa PZPN 
Zbigniewa Bońka czy selekcjonera 
Jerzego Brzęczka.

Organizatorem turnieju jest 
Polski Związek Piłki Nożnej, głów-
nym sponsorem od 13 lat firma 
Tymbark, a sponsorem brązowym 
od dwóch edycji – Electrolux. XIX 
edycja rozgrywek została objęta Pa-
tronatem Honorowym Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy, a także wsparciem Komitetu 
Honorowego, na który składają się 
patronaty Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Ministerstwa Sportu 
i Turystyki oraz Ministerstwa Zdro-
wia.

Szczegółowe informacje o Tur-
nieju znajdują się na stronach 
www.zpodworkanastadion.pl oraz 
www.laczynaspilka.pl.

(red)
Fot. Archiwum UM 

Wąbrzeźno (Turniej 
Tymbarku – 2016 rok)
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Fantastyczne zwycięstwo Unii
PIŁKA NOŻNA  Po bardzo dobrym meczu Unia Wąbrzeźno pokonała Radzyniankę i zdobyła kolejne  
3 punkty. Wąbrzeźnianie zrewanżowali się również piłkarzom z Radzynia za jesienną porażkę. Nasz zespół 
awansował wiosną już o kilka miejsc w tabeli ligi okręgowej

Po ostatnim zwycięstwie w Li-
sewie kibice mogli optymistycznie 
podchodzić do spotkania z Ra-
dzynianką, jednak wszyscy mieli 
w pamięci dramatyczną przegraną 
z rundy jesiennej, która budziła 
niepokój. Obawy potwierdziły się. 
Piłkarze z Radzynia już w 2. minucie 
stworzyli groźną sytuację po stałym 
fragmencie gry i byli bliscy objęcia 
prowadzenia. Strzał głową zawod-
nika gości wybronił na szczęście 

Marcin Grodzicki. Unici grali nieco 
zachowawczo, jednak w 14. minucie 
udało się im otworzyć wynik spo-
tkania. Tomasz Liszaj dogonił pił-
kę na lewym skrzydle i następnie 
płaskim podaniem posłał ją w pole 
karne. Tam futbolówka trafiła do 
niepilnowanego Marcina Gołębia, 
który nie miał problemów z poko-
naniem bramkarza Radzynianki.

Rywale po stracie gola starali 
się szybko doprowadzić do wyrów-

nania i dopięli swego w 29. minu-
cie. Piłkarze z Radzynia w całym 
spotkaniu stwarzali zagrożenie 
głównie po bardzo dobrze bitych 
stałych fragmentach gry i tak też 
zdobyli bramkę na 1:1. Po idealnej 
centrze z rzutu wolnego najlepiej 
w polu karnym Unii wyskoczył do 
piłki zawodnik gości Jakub Bollin 
i uderzeniem głową nie dał szans 
Marcinowi Grodzickiemu.

Od początku drugiej połowy 
wąbrzeźnianie grali bardziej ofen-
sywnie i stopniowo przejmowali 
inicjatywę. Niestety w 57. minucie 
niebiesko-biali dość niespodziewa-
nie stracili bramkę po ponownie 
idealnie rozegranym stałym frag-
mencie gry. Wydawało się, że gol na 
1:2 podłamał Unitów i o korzystny 
wynik w spotkaniu będzie już nie-
zwykle trudno, jednak nasi piłkarze 
z jeszcze większym zapałem ruszy-
li do ataku. Już kilka minut później 
bliscy wyrównania byli Jakub Go-
dlewski oraz Tomasz Liszaj lecz ich 

strzały zatrzymały się na słupku 
i poprzeczce.

W 67. minucie rzut wolny tuż 
przed polem karnym wykonywał 
Paweł Mazurowski. Kapitan Unii 
oddał silny strzał po ziemi, a bram-
karz rywali sparował piłkę do boku. 
Odbita futbolówka trafiła pod nogi 
Tomasza Liszaja, który umieścił 
ją w siatce. Cztery minuty potem 
napastnik niebiesko-białych oddał 
strzał sprzed szesnastki i wprowa-
dził wszystkich w euforię, zdoby-
wają gola na 3:2. Na fali entuzjazmu 
minutę później Unici przeprowa-
dzili kolejną akcję, po której wynik 
podwyższył Szymon Marszałek. 
Wąbrzeźnianie w pięć minut od-
wrócili losy spotkania i nie pozwo-
lili już gościom na cokolwiek.

Piłkarze Unii zagrali kolejny 
fantastyczny mecz, a co ważne 
kolejny raz udało im się odrobić 
straty i zainkasować 3 punkty. Za 
spotkanie brawa należą się całemu 
zespołowi. Dzięki dwóm ostatnim 

zwycięstwom niebiesko-biali prze-
sunęli się na 10. pozycję w tabeli.

(ak) za mks-unia.eu
fot. Radek Cisło

UNIA WąbRzeźNO 
VS.

RAdzyNIANKA 
RAdzyń CheŁmIńSKI

4 (1:1) 2
Gole

1:0 M. Gołąb (14′), 1:1 J. Bollin 
(29′), 1:2 S. Giemza (57′), 2:2 T. 

Liszaj (67′), 3:2 T. Liszaj (71′), 4:2 
S. Marszałek (72′)

Unia:

M. Grodzicki – T. Niemyt, R. Drapiewski, P. 
Mazurowski, Dar. Kalinowski – D. Hancyk 
(90+’ P. Marszałek), K. Kamycki (84′ F. 
Ciechacki), J. Godlewski, Daw. Kalinowski 
(55′ S. Marszałek) – T. Liszaj (43′ żk), M. 
Gołąb (65′ E. Gajewski)


