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Spacerując ulicami Rypina, 
bez trudu można dostrzec ogło-
szenia o sprzedaży lub wynajmie 
lokalu. Wiele z nich stoi pustych 
całymi miesiącami. Ich właścicie-
le w rozmowie z naszym tygodni-
kiem przyznają, że coraz trudniej 
im znaleźć nowych najemców.

– Sam przez wiele lat prowa-
dziłem sklep i początkowo wszyst-
ko szło dobrze. Jednak z czasem 
zaczęło brakować klientów. Wów-
czas obroty spadły drastycznie. 
Przez kilka miesięcy byłem wła-
ściwie na utrzymaniu swojej żony. 
Brakowało pieniędzy i pomysłu 
na dalsze funkcjonowanie intere-
su. W końcu powiedziałem „stop” 
i zamknąłem sklep. Sądziłem, że 
szybko i bezproblemowo znajdę 
najemcę. Lokal w dobrej lokaliza-
cji i przy ruchliwej ulicy powinien 
wzbudzić zainteresowanie osób, 
które chcą rozpocząć przygodę 
z handlem. Niestety tak się nie 
stało. W dalszym ciągu szukam 

najemcy – mówi właściciel lokalu 
na terenie Rypina.

– W styczniu umieściłem na 
witrynie mojego sklepu ogłosze-
nie o jego wynajmie, mimo to 
telefon wciąż milczy – przyznaje 
kolejny właściciel nieruchomo-
ści. – Patrząc na ilość podobnych 
ofert, mam pewne obawy. Wiem, 
że ceny najmu spadają. No cóż, co-
raz więcej osób robi zakupy przez 
internet oraz w sieciach handlo-
wych. Spora część mieszkańców 
Rypina w tym celu wyjeżdża do 
Torunia i Płocka. Jednym słowem, 
najwięcej tracą małe niezależne 
sklepy.

Dominację sklepów wielkopo-
wierzchniowych miał ograniczyć 
zakaz handlu w niedziele. Usta-
wa, o której mowa, weszła w ży-
cie 1 marca 2018 roku. Zdaniem 
wielu ekspertów wprowadzone 
przepisy uderzyły najbardziej we 
właścicieli małych sklepów. Nega-
tywne skutki gospodarcze zakazu 

handlu w niedziele przedstawia 
m. in. raport przygotowany przez 
Związek Przedsiębiorców i Praco-
dawców.

– Zwolennicy zakazu zwra-
cają uwagę na to, że nie spadła 
konsumpcja indywidualna, a ob-
roty sklepów generalnie rosną 
– mówi Cezary Kaźmierczak, 
prezes Związku Przedsiębiorców 
i Pracodawców. – Trudno jednak 
żeby było inaczej w warunkach 
galopującej gospodarki. Jeśli spoj-
rzymy jednak na szczegółowe 
dane, okazuje się, że małe sklepy 
wciąż upadają – w ubiegłym roku 
zniknęło ich aż kilkanaście ty-
sięcy – a ich obroty maleją. Biu-
ro Analiz Sejmowych szacuje, że 
mogą być to spadki nawet o 20-30 
proc. Z innych danych wynika, że 
w skali 2018 roku przychody ma-
łych sklepów spożywczych mo-
gły spaść nawet o ponad 6 proc. 
Wniosek jest oczywisty, regulacje 
w żaden sposób nie poprawiły sy-
tuacji drobnych sklepikarzy, a je-
dynie pogłębiły problem.

O możliwości zmian w usta-
wie mówił swego czasu także 
premier Mateusz Morawiecki. – 
W każdej ustawie jest „kluczowy 
dział” zajmujący się oceną skut-
ków regulacji. I po pewnym czasie 
działania danej ustawy przyglą-
damy się, jak ustawa w praktyce 
działa, bo co innego jest na papie-
rze czasami, a co innego w rze-
czywistości. 

Dokończenie na str. 2

Co drugi 
kierowca wpadł
Blisko sto pojazdów skontrolowali w piątek policjanci 
z Rypina, wsparci mundurowymi z Lipna i Brodnicy. 
Efekty ich działań są druzgocące.

Powiat

W piątek (17.04.19 r.) w godz. 
14.00-22.00 na terenie powiatu 
rypińskiego po raz kolejny zostały 
przeprowadzone działania „Bez-
pieczny powiat”. Ich celem było 
ujawnianie wykroczeń szczególnie 
niebezpiecznych, głównie polegają-
cych na przekraczaniu dozwolonej 
prędkości

Policjantów z Rypina w tych 
działaniach wspierali funkcjona-
riusze z Brodnicy i Lipna, którzy 
kontrolowali prędkość przy pomo-
cy ręcznych mierników prędkości, 
a także wideorejestratora.

– W czasie działań policjanci 
skontrolowali blisko 100 pojaz-
dów, gdzie ujawnili 62 wykroczenia, 
w tym 36 przekroczeń prędkości. 
Zatrzymali także jednego nietrzeź-
wego kierowcę, który kierując vw 
miał w organizmie ponad pół pro-
mila alkoholu – relacjonuje st. asp. 
Dorota Rupińska z Komendy Po-
wiatowej Policji w Rypinie.

Mając na względzie bezpie-
czeństwo wszystkich użytkowni-
ków dróg, działania takie będą re-
alizowane cyklicznie.

(ak), fot. KPP Rypin
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Park w nowej odsłonie
GMINA RYPIN  Park w Kowalkach zmieni sie nie do poznania. Najdalej do końca września pojawią 
sie tam nowe ścieżki, zieleń, ławki, fontanna, czy oświetlenie. Całość pochłonie ponad 600 tys. zł

Rypin

Rypin do wynajęcia
Dokończenie ze str. 1

Dlatego dzisiaj dokonujemy 
przeglądu tego, jaki wpływ ta 
ustawa (o wolnych niedzielach 
– przyp. red.) miała na mniejsze 
sklepy, większe sklepy, rodzinne, 
ale przede wszystkim na ludzi, 
jakie są preferencje ludzi, czego 
oczekują. Ponieważ jesteśmy rzą-
dem, który słucha społeczeństwa 
i chcemy postępować tak, żeby 
było jak najlepiej dla zdrowia, dla 
życia społecznego – mówił w lu-

tym podczas konferencji premier 
Mateusz Morawiecki.

Przypomnijmy, że od począt-
ku 2019 roku obowiązują nowe re-
gulacje dotyczące zakazu handlu. 
Ustawa dopuszcza tylko jedną 
niedzielę handlową miesięcznie. 
Natomiast od stycznia 2020 roku 
zakaz handlu dotyczyć będzie 
wszystkich niedziel z wyjątkiem 
7 w roku.

Tekst i fot. (AdWo)

Ruszyła realizacja projek-
tu „Zagospodarowanie terenu 
w miejscowości Kowalki” współ-
finansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego 
na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na operacje typu 
„Kształtowanie przestrzeni pu-
blicznej”, w ramach Działania 
„Podstawowe usługi i odnowa 
wsi na obszarach wiejskich”, 
objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 
– 2020.

W zakres prac wchodzi: 
budowa ścieżek, roboty przy 
zbiornikach wodnych, nasadze-
nia zieleni, montaż ławek, ozna-

czenie trasy nordic walking, 
budowa miejsca na ognisko, bu-
dowa fontanny, budowa kładki 
nad ciekiem wodnym, budowa 
oświetlenia.

Wartość zadania wyniesie 
644.274,00 zł brutto. Plac budo-
wy 7 maja 2019 r., został przeka-
zany wykonawcy robót – firmie 
„JUNIPERUS”, mającej siedzi-
bę przy ul. Konopnickiej 11/28 
w Golubiu Dobrzyniu. Zgodnie 
z umową zawartą w 24 kwietnia 
2019 r. z przedstawicielem wy-
konawcy roboty zostaną zakoń-
czone w terminie do 30 wrze-
śnia 2019 r.

(ak), fot. UG Kowalki

Rypin

A co mu tam zakaz
Rypiński dzielnicowy zatrzymał do kontroli drogowej 
kierowcę vw. Okazało się, że mężczyzna nie powinien 
kierować pojazdem, bo miał sądowy zakaz. Teraz po-
nownie stanie przed sądem.

W ubiegły wtorek (14.05.19r) 
przy ul. Mławskiej w Rypi-
nie dzielnicowy zatrzymał do 
kontroli drogowej kierującego 
vw passatem. Był nim 41-letni 
mieszkaniec Rypina.

– Podczas sprawdzania jego 
danych wyszło na jaw, że męż-
czyzna nie powinien prowadzić 
jakiegokolwiek pojazdu mecha-
nicznego, ponieważ miał sądo-

wy zakaz, który obowiązywał 
do 18 lipca 2019 roku. Z uwagi, 
że mężczyzna nie zastosował się 
do tego zakazu, ponownie stanie 
przed sądem. Naruszył on bo-
wiem przepis z kodeksu karnego, 
za który grozi mu do 3 lat pozba-
wienia wolności – informuje st. 
asp. Dorota Rupińska z KPP Ry-
pin.

(ak), fot. ilustracyjne

Rypin

Pamiętaj – to zabija!
W Zespole Szkół nr 3 w Rypinie odbyło się spotkanie uczniów z policjantem. Te-
matem była odpowiedzialność prawna nieletnich oraz profilaktyka uzależnień.

W minionym tygodniu 
(16.05.19r) policjant z Komendy 
Powiatowej Policji w Rypinie od-
wiedził uczniów z Zespołu Szkół 
nr 3 w Rypinie. Spotkanie to 
odbyło się w ramach  kampanii 
„Narkotyki i dopalacze zabijają”. 
Policjant przedstawił główne za-
grożenia wynikające z zażywa-

nia narkotyków. Zaprezentował 
także specjalnie dedykowany tej 
kampanii spot filmowy.

Istotą realizowanych przez 
mundurowych działań jest 
upowszechnianie wśród dzieci 
i młodzieży wiedzy dotyczącej 
zagrożeń związanych z uzależ-
nieniem od substancji psycho-

aktywnych. Policja apeluje do 
osób, które mogą mieć kontakt 
z narkotykami, z dopalaczami, 
aby pamiętały, że jest to truci-
zna i każde jej zażycie wiąże się 
z poważnym ryzykiem dla zdro-
wia, a nawet życia. 

(ak), fot. KPP Rypin

Rypin

25 lat pracy i służby
15 maja 2019 roku ogn. Wiesław Czarnecki, starszy ratownik w komendzie PSP 
w Rypinie obchodził 25-lecie pracy i służby.

Z tej okazji 15 maja pod-
czas zmiany służbowej zastęp-
ca komendanta powiatowego 
PSP bryg. Andrzej Górecki wraz 
z pracownikami komendy po-
dziękował za dotychczasową 
pracę i służbę, wręczył list gra-
tulacyjny ogn. Wiesławowi Czar-
neckiemu. Życzymy dalszych 
sukcesów w życiu zawodowym 
i prywatnym.

(red), fot. PSP Rypin
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Docenili naszego strażaka
GMINA RYPIN  W minioną sobotę w Barcinie (pow. żniński) odbyły się uroczyste obchody Wojewódzkiego 
Dnia Strażaka. Wśród odznaczonych znalazł się m. in. prezes jednostki OSP z terenu gminy Rypin

Uroczystości rozpoczęto 
mszą w kościele św. Maksymi-
liana Kolbe. Po nabożeństwie 
uczestnicy spotkania przeszli 
na stadion miejski, gdzie wrę-
czono odznaczenia oraz sprzęt 
dla poszczególnych jednostek. 
Brązowym medalem „Za Zasługi 

dla Pożarnictwa” uhonorowany 
został Wojciech Czapliński, pre-
zes Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rypałkach Prywatnych.

– Jestem dumny z tego 
wyróżnienia. Od 33 lat jestem 
w straży. Przechodziłem wszyst-
kie stopnie po kolei, aż zostałem 

prezesem. Nasza jednostka sta-
le się rozwija i uposaża w nowy 
sprzęt. Dzięki uzyskanemu dofi-
nansowaniu niebawem wzboga-
cimy się o nowoczesny system 
łączności. Cieszy mnie fakt, że 
przybywa nam nowych człon-
ków i jest nas coraz więcej. 

Wielu młodych ludzi wstępuję 
w szeregi strażaków ochotników 
i tym samym oddają się służbie 
innym. Taka postawa zasługu-
je na uznanie. W najbliższych 
dniach rozpoczniemy przygo-
towania do gminnych zawodów 
sportowo-pożarniczych, które 
odbędą się w czerwcu w Sadło-
wie. Po cichu liczymy na bardzo 
dobry wynik – mówi Wojciech 
Czapliński, prezes OSP w Rypał-
kach Prywatnych.

Nad bezpieczeństwem 
mieszkańców województwa ku-
jawsko-pomorskiego czuwa 1,6 
tysiąca zawodowych strażaków 
z Państwowej Straży Pożarnej, 
którzy służą w 30 jednostkach 
ratowniczo-gaśniczych, dzia-
łających w pod skrzydłami Ko-
mendy Wojewódzkiej PSP, 4 ko-

mend miejskich oraz 15 komend 
powiatowych.

– Strażacy ze struktur 
Ochotniczej Straży Pożarnej to 
855 jednostek przede wszystkim 
na terenach wiejskich, w Kra-
jowym Systemie Ratowniczo-
Gaśniczym działa 209 z nich. 
Liczba czynnych członków OSP 
to ponad 27 tysięcy, a całe śro-
dowisko – z członkami honoro-
wymi, członkami wspierającymi, 
angażującymi się w działalność 
ochotniczych drużyn strażac-
kich paniami oraz drużynami 
harcerskimi i młodzieżowymi 
– to ponad 35 tysięcy osób – 
czytamy na stronie interneto-
wej Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu.

Tekst (AdWo)
fot. nadesłane

Rypin/Powiat

Pod patronatem CRY
W dniach 6-8 czerwca 2019 r. cały region świętować 
będzie 20-lecie powiatu rypińskiego. Zaplanowano 
szereg imprez, a wydarzenie objął patronatem me-
dialnym tygodnik CRY.

Najpierw 6 czerwca od go-
dziny 16.00 odbędzie się samo-
rządowy turniej piłki nożnej, to 
oczywiście na stadionie MOSiR. 
Z kolei 7 czerwca o godz. 14.00 
rozpocznie się uroczysta msza 
św. w Parafii Św. Trójcy w Rypi-
nie. Z kolei od godz. 16.00 od-

będzie się w Rypińskim Domu 
Kultury uroczysta sesja rady po-
wiatu. Główny dzień imprez to 8 
czerwca.

Impreza na Nowym Ryn-
ku zacznie się w sobotę o godz. 
12.00 pokazem szkolenia grup 
szturmowych i pirotechnicznym 

Rypin/Powiat

Uhonorowali 
rodziców zastępczych
W ubiegłym tygodniu w starostwie powiatowym ob-
chodzony był Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele rodzinnych 
form pieczy zastępczej z powia-
tu rypińskiego, a także starosta 
Jarosław Sochacki, wicestarosta 
Piotr Czarnecki, przewodniczący 
rady powiatu Krzysztof Cegłow-
ski, członek zarządu powiatu 
Paweł Sobierajski, radny powia-
tu Leszek Krajnik, sędzia Sądu 
Rejonowego w Rypinie Elżbieta 
Zaleśkiewicz, kierownik Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Rypinie Katarzyna Bilicka 
oraz pracownicy PCPR.

Spotkanie było okazją do 
złożenia podziękowań za pracę, 
serce i poświęcenie jakie wkła-

dają rodziny zastępcze, opieku-
jąc się powierzonymi dziećmi. 
Rodziny zastępcze to szansa 
jaką dają dorośli najmłodszym 
na odbudowanie normalnego 
bezpiecznego życia wśród przy-
jaznych, życzliwych osób.

W powiecie rypińskim funk-
cjonuje obecnie 17 rodzin za-
stępczych oraz 2 rodzinne domy 
dziecka. Łącznie w rodzinnych 
formach pieczy zastępczej 
w naszym powiecie przebywa 
44 dzieci. Rodziny zastępcze to 
zwykli ludzie, którzy na co dzień 
czynią rzeczy niezwykłe

(ak), fot. Starostwo 
Powiatowe w Rypinie

Wojskowej Akademii Technicz-
nej. Zasadnicze uroczystości roz-
poczną się o godz. 14.00. Wtedy 
ruszy też loteria charytatywna 
dla dzieci z Domu Dziecka im. 
Janusza Korczaka w Rypinie. 
Wkrótce potem ruszy blok kon-
certowy, a wśród zaproszonych 
gwiazd są zespoły Vegas i Power 
Play. Nie może zabraknąć rypiń-
skiej formacji disco polo, czyli 
grupy Eratox.

Sobotnia impreza potrwa do 
godz. 22.00 i na pewno będzie 
się działo. Kolejne informacje nt. 
obchodów 20-lecia powiatu znaj-
dziecie w CRY, podobnie relację 
z imprez.

(ak)

Dwie jednostki bogatsze o sprzęt
16 maja 2019 r. w Wichowie (powiat lipnowski) wójt Zbigniew Zgórzyńśki z rąk wi-
cemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Anety Jędrzejewskiej odebrał 
sprzęt dla dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy.

Gmina Rogowo

OSP w Rogowie i OSP w Sta-
rym Kobrzyńcu w ramach pro-
jektu pn.: „Nowoczesne służby 

ratownicze – zakup sprzętu dla 
jednostek ochotniczych stra-
ży pożarnych” realizowanego 

przez Oddział Wojewódzki Za-
wiązku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP województwa 
kujawsko-pomorskiego, współ-
finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach RPO WK-P na lata 
2014-2010 otrzymali: hełmy, pi-
larkę do drewna, piłę do betonu, 
piłę ratowniczą, agregat prądo-
twórczy i radiotelefon nasobny 
o łącznej wartości 40 300,00 zł 
(w tym ubrania specjalne, które 
zostaną przekazane w później-
szym terminie). Wkład własny 
gminy stanowi 15% dofinanso-
wania, tj. 6 045,00 zł.

(ak), fot. nadesłane
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R E K L A M A

region  W czwartek 16 maja zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Sła-
womir Herbowski w towarzystwie komendantów powiatowych straży z Lipna Piotra Rutkowskiego i Ry-
pina Andrzeja Góreckiego przekazał druhom z jednostek OSP z powiatu lipnowskiego i rypińskiego 
nowoczesny sprzęt ratowniczy. Uroczystość odbyła się z Zespole Szkół w Wichowie

Prezenty dla druhów

W czwartkowe popołudnie 
do Wichowa przyjechali strażacy 
ochotnicy z powiatu lipnowskie-
go i rypińskiego, włodarze gmin 
oraz mundurowi z komend po-
wiatowych straży pożarnej i ko-
mendy wojewódzkiej. Okazja do 
spotkania była bowiem wyjąt-
kowa. Otóż w ramach projektu 
„Nowoczesne służby ratownicze 
– zakup sprzętu dla jednostek 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych”, realizowanego w zakresie 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020, stra-
żacy ochotnicy wzbogacili się 
o liczne pozycje sprzętu ratow-
niczego z najwyższej półki.

Projekt zrealizowany został 
przez zarząd oddziału woje-
wódzkiego ZOSP RP w Toruniu, 
Komendę Wojewódzką Państwo-
wej Straży Pożarnej w Toruniu 
oraz samorządy gminne z tere-
nu województwa kujawsko-po-
morskiego. Przekazany sprzęt 
pożarniczy zwiększyć ma goto-
wość bojową i potencjał ratow-
niczy obdarowanych jednostek, 
co w sposób wymierny poprawi 

poziom bezpieczeństwa miesz-
kańców powiatów lipnowskiego 
i rypińskiego. Zadowolenia nie 
kryli zarówno mundurowi jak 
i samorządowcy.

– Dzięki otrzymaniu tego 
sprzętu mieszkańcy będą mogli 
czuć się bezpieczniej – mówił 
wójt gminy Lipno, gospodarz 
uroczystości Andrzej Szychulski. 
– A że niedawno obchodziliśmy 
święto Floriana, to z tej okazji 
dzisiaj życzę wszystkim obec-
nym tu strażakom wszystkiego 

dobrego.
W czwartek w Wichowie do 

druhów z 45 jednostek OSP z po-
wiatów lipnowskiego i rypiń-
skiego trafił sprzęt ratowniczy 
w postaci motopompy, agrega-
tów prądotwórczych, aparatów 
powietrznych, pił ratowniczych, 
pił do betonu, pilarki do drew-
na, pomp szlamowych, moto-
pomp pływających,  parawa-
nów,  radiotelefonów i  hełmów. 
Sala gimnastyczna zamieniła 
się w magazyn nowoczesne-

go sprzętu ratowniczego. Po 
oficjalnym przekazaniu doku-
mentacji i urządzeń wójt gminy 
Lipno ugościł wszystkich przy 
wspólnym stole.

– Miło mi jest, że możemy 
dzisiaj gościć wszystkich w gmi-
nie Lipno – mówił Zbigniew Aga-
ciński. –Informuję, że spotkamy 
się jeszcze raz w powiecie rypiń-
skim, w sierpniu, tam też będzie 
przekazywany kolejny sprzęt.

Nowoczesny sprzęt druhom 
przekazał st. bryg. Sławomir 

Herbowski, zastępca kujaw-
sko-pomorskiego komendanta 
wojewódzkiego PSP w towa-
rzystwie Anety Jędrzejewskiej, 
członka zarządu województwa 
kujawsko-pomorskiego, Pio-
tra Tomaszewskiego, dyrekto-
ra wykonawczego zarządu od-
działu wojewódzkiego Związku 
OSP RP w Toruniu, bryg. Piotra 
Rutkowskiego, komendanta po-
wiatowego PSP w Lipnie, bryg. 
Andrzeja Góreckiego, zastępcy 
komendanta powiatowego PSP 
w Rypinie, Zbigniewa Agaciń-
skiego, członka prezydium za-
rządu oddziału wojewódzkiego 
ZOSP RP w Toruniu i prezesa 
zarządu oddziału powiatowego 
ZOSP RP w Lipnie, druha Jana 
Pankowskiego, prezesa zarzą-
du oddziału powiatowego ZOSP 
RP w Rypinie, wójtów i burmi-
strzów z powiatu lipnowskiego 
oraz rypińskiego. Meldunek na-
dający uroczystości charakter 
oficjalny złożył druh Jan Kowal-
ski z gminy Lipno.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Rypin

Wyremontują parking
Po ubiegłorocznej przebudowie targowiska miejskiego 
i dostosowaniu go do potrzeb sprzedających i kupują-
cych remontu doczeka się zlokalizowany obok parking.

We wtorek w Urzędzie Miasta 
Rypin burmistrz Paweł Grzybow-
ski oraz skarbnik miasta Violetta 
Zielaśkiewicz podpisali umowę na 

„Przebudowę parkingu przy ul. E. 
Orzeszkowej”. Wykonawcą zada-
nia jest firma DROGBUD Zakład 
Robót Drogowo-Budowlanych Mi-

chał Podralski z Dobrzynia nad 
Wisłą. Termin realizacji inwestycji 
to okres od 21 maja do 20 lipca br., 
a wartość brutto zadania wynosi 
627 554,87 zł.

W ramach inwestycji wykonane 
zostaną roboty budowlane, polega-
jące na przebudowie istniejącego 
parkingu o nawierzchni gruntowej, 
zlokalizowanego przy targowisku 
miejskim przy ul. E. Orzeszkowej 
i ul. Nadrzecznej. Zakres prac obej-
muje m.in. wykonanie nawierzchni 
miejsc postojowych i dróg manew-
rowych z kostki brukowej, wykona-
nie nawierzchni chodników z kost-
ki brukowej betonowej, wykonanie 
układu odprowadzenia wód desz-
czowych oraz instalacji oświetlenia 
zewnętrznego.

(ak), fot. UM rypin
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GMINA WĄPIELSK  W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radzikach Dużych wybuchł pożar. Na parte-
rze, w zabytkowej części, w której obecnie mieści się gimnazjum, z jednego z pomieszczeń wydobywał 
się gęsty dym...

Paliło się w szkole 

Wszystko działo się w środę 
15 maja. Jeszcze przed przyby-
ciem straży pożarnej nauczyciele 
i dyrekcja ewakuowali uczniów 
i szkolne dzienniki. Po przeli-
czeniu stanu osobowego, oka-
zało się, że brakowało dwóch 
chłopców. Na miejsce zdarzenia 
dotarły trzy jednostki OSP z Ra-
dzik, Wąpielska i Długiego oraz 
jedna PSP z Rypina. Rozpoczę-
to poszukiwanie zaginionych 
i lokalizowanie źródła ognia. 
Szczęśliwie udało się znaleźć 
młodzieńców oraz udzielić im 
pierwszej pomocy. Na świeżym 
powietrzu błyskawicznie doszli 

do siebie i dołączyli do stojących 
w bezpiecznym miejscu, koleża-
nek i kolegów. Pożar sprawnie 
ugaszono, dzięki szybkiej reakcji 
strażaków nie rozprzestrzenił się 
na kolejne pomieszczenia.

Szczególnym męstwem wy-
kazała się druhna Agnieszka 
Krauza, która w stroju bojowym 
i dodatkowo z aparatem OUO 
(chroniącym układ oddechowy 
człowieka w skażonej atmos-
ferze) na plecach jako jedna 
z pierwszych weszła do pełnego 
smogu budynku. Po oddymieniu 
wnętrza szkoły młodzież wróciła 
do nauki.

Gdyby nie były to ćwiczenia 
próbnej ewakuacji, mające na 
celu zapoznanie uczniów i pra-
cowników szkoły z procedura-
mi dotyczącymi postępowania 
w przypadku pożaru lub innego 
miejscowego zagrożenia, nikt nie 
wróciłby tak szybko do gmachu. 
Wpierw trzeba by było sprawdzić, 
czy nie ma już ognisk zapalnych 
i określić przyczynę pożaru.

– Są to ćwiczenia obiektowe, 
które organizujemy raz w mie-
siącu dla każdej zmiany służbo-
wej i wybranych jednostek OSP. 
Odbywają się w różnych bu-
dynkach na terenie całego po-

wiatu. Doskonalą umiejętności 
strażaków, a dzieci i nauczycieli 
uczą odpowiedniego zachowania 
w obliczu zagrożenia. Opiekuno-
wie muszą wiedzieć jak spraw-
nie i bezpiecznie wyprowadzić 
uczniów w miejsce oznaczone 
zielonym punktem, przeliczyć 
ich, i jeśli kogoś brakuje zgłosić 
ratownikom. Szczęśliwie do tego 
typu zdarzeń w szkołach docho-
dzi rzadko. Podobne akcje przy-
trafiły się nam się dwa razy. Trzy 
lata temu gasiliśmy rzeczywisty 
pożar w Domu Pomocy Społecz-
nej „Kombatant” w Ugoszczu. 
Ewakuowaliśmy pensjonariu-

szy, kilku z nich lekko podtruło 
się dymem. Drugi incydent, to 
ogień w jednym z pomieszczeń 
w budynku wielorodzinnym 
w Puszczy Rządowej. Poparzona 
została trójka dzieci i ich mat-
ka. Najczęstszą przyczyną takich 
zdarzeń jest nieuwaga i niefra-
sobliwość ludzi, niesprawność 
instalacji, przeważnie elektrycz-
nej, dymowej i wentylacyjnej 
– powiedział brygadier Andrzej 
Górecki z Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej 
w Rypinie nadzorujący ćwiczenia 
w Radzikach Dużych.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Gmina Brzuze

Znawca biografii Rejewskiego
Uczeń klasy gimnazjalnej ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem Mateusz Dunaj-
ski został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego „Wielcy Po-
lacy”. W tym roku konkurs dotyczył Mariana Rejewskiego, człowieka, który złamał 
szyfr Enigmy.

Konkurs Wielcy Polacy jest 
nietypowy i trudny, ponie-
waż wymaga opanowania kilku 
dyscyplin. Poprzednie  edycje 
poświęcone były m. in.: M. Ko-
pernikowi, Prymasowi S. Wy-
szyńskiemu, Janowi Pawłowi II. 
W tegorocznej edycji uczestnicy 
musieli poznać postać Mariana 
Rejewskiego, polskiego matema-
tyka i kryptologa, który w 1932 r. 
złamał szyfr Enigmy. Potrzebna 
była tutaj wiedza z historii, wie-

dzy o społeczeństwie, geografii 
i języka polskiego.

– Lubię matematykę, intere-
suję się też historią, więc posta-
nowiłem spróbować. Przyznam, 
że zachęcił mnie też ubiegłorocz-
ny  sukces mojej koleżanki, teraz 
już  absolwentki naszej szkoły. 
Łatwo nie było, bo przygotowy-
waliśmy się przez kilka miesięcy 
do kolejnych etapów, a materiał 
był obszerny i dość trudny – tłu-
maczy Mateusz.

Mateusz dostał się do fina-
łu razem z ponad 30 uczniami 
z województwa. Mało brakowa-
ło, a do Urzędu Marszałkowskie-
go dostałaby się jeszcze jedna 
uczennica z Ostrowitego.

– Było nam bardzo przykro, 
bo na finał musieliśmy pojechać 
sami. Naglę Julię dopadła cho-
roba i okazało się, że wielomie-
sięczne przygotowania na nic 
się zdały. Julka była już finalist-
ką ubiegłorocznej edycji, więc 

w tym roku jak najbardziej szan-
se na tytuł laureatki były. Tę sy-
tuację jednak  przyjęła z ogrom-
ną pokorą i wkrótce pokonała 
chorobę – opowiada Aleksandra 
Budzińska, nauczycielka historii, 
opiekunka uczniów.

Uroczysta gala wręczenia 
nagród odbyła się w siedzibie 
głównego organizatora, czyli 

w Centrum Edukacji Młodzieży 
w Górsku. Współorganizatorami 
konkursu są m. in.: Urząd Mar-
szałkowski Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego w Toruniu, Ku-
ratorium Oświaty w Bydgoszczy, 
centra edukacji nauczycielskiej 
z województwa.

(RS) fot. nadesłane
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RYPIN  Dbają o nasze bezpieczeństwo i zdrowie, nadzorując warunki sanitarne i higieniczne w całym kraju. 
Edukują, informują, ostrzegają przed zagrożeniami wynikającymi z niewiedzy czy zaniedbania. Pracownicy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej świętują w tym roku 65-lecie, a służby sanitarne istnieją w Polsce od 100 lat 
Dbają o nasze bezpieczeństwo i zdrowie, nadzorując warunki sanitarne i higieniczne w całym kraju. Edukują, 
informują, ostrzegają przed zagrożeniami wynikającymi z niewiedzy czy zaniedbania. Pracownicy Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej świętują w tym roku 65-lecie, a służby sanitarne istnieją w Polsce od 100 lat

sanepid to nie opresja

W sobotę 11 maja w Rypińskim 
Domu Kultury odbyła się kon-
ferencja zatytułowana „Historia 
służb sanitarnych i nowe wyzwania 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
w świetle aktualnej sytuacji epide-
miologicznej” przygotowana przez 
pracowników Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Ry-
pinie. Patronat honorowy nad wy-
darzeniem sprawowali główny in-
spektor sanitarny Jarosław Pinkas 
i starosta Jarosław Sochacki.

Szefowa rypińskiego sanepidu 
Beata Grabowska opisała pracę PI-
S-u, największej w Polsce instytucji 
dbającej o zdrowie publiczne.

– Mamy akredytowane la-
boratoria i szereg procedur, któ-
re warunkują naszą działalność. 
Zajmujemy się zapobiegawczym 
i bieżącym nadzorem sanitarnym, 
promocją i profilaktyką zdrowia. 
Nacisk kładziemy na popularyzo-
wanie i wyjaśnianie konieczności 
szczepienia dzieci i dorosłych. Jest 
to wyjątkowe dobro dla ludzkości. 
Dzięki szczepieniom zlikwidowa-
liśmy szereg chorób, które kładły 
nas pokotem. Pokonaliśmy ospę 
prawdziwą, błonicę, polio, krztu-
siec. Bardzo dobrze radzimy sobie 

z wirusowym zapaleniem wątroby 
typu B. Obecnie jesteśmy bardziej 
nowocześni, podróżujemy, do nas 
przyjeżdżają obywatele innych kra-
jów i co za tym idzie, przywlekane 
są choroby. Wśród nich mogą się 
znaleźć gruźlica, SARS, inwazyjna 
choroba meningokokowa, różycz-
ka, gorączki krwotoczne, zika. Wra-
ca odra, gruźlica, błonica. Należy 
uważać na to, co się czyta w inter-
necie. Pani od ubezpieczeń i pan 
mechanik spowodowali rozwinięcie 
się w naszym kraju ruchów antysz-
czepionkowych, przez co mamy 
gwałtowny wzrost zachorowań na 
odrę. W tym roku zanotowaliśmy 
już 800 przypadków tej choroby, 

która w 30% powoduje powikła-
nia, a co tysięczna osoba umie-
ra. O tym, czy zaszczepić dziecko, 
powinien decydować wyłącznie 
lekarz – zwróciła uwagę na ważny 
problem Beata Grabowska.

Mówiła również o nierozważ-
nym zażywaniu antybiotyków, 
które może doprowadzić do tego, 
że ludzie zaczną znowu umierać 
na np. zapalenie płuc. Zachęca-
ła do corocznego szczepienia się 
na grypę. Szczepionka nie zawsze 
uchroni przed tą przypadłością, bo 
wirus bardzo szybko mutuje, ale jej 
przebieg będzie łagodniejszy i nie 
pozostawi groźnych dla zdrowia 
powikłań.

Tło historyczne walki z dzie-
siątkującymi ludzkość chorobami 
i sytuację na przestrzeni wieków 
w Rypinie przedstawił Andrzej 
Szalkowski.

– Który wróg jest najgroźniej-
szy? Ten niewidoczny i na niego nie 
byliśmy w stanie się przygotować. 
Pojawiał się z zaskoczenia i czynił 
najwięcej szkód. Rypin nigdy od ni-
kogo tak nie ucierpiał jak od tego 
niewidocznego wroga. Szerzące się 
epidemie dżumy i innych chorób 
wyniszczały społeczeństwo. Znikąd 
pomocy, jeno upatrywano w Bogu 
nadzieję. Stąd też w Rypinie poja-
wiła się w końcu XVII wieku kaplica 
świętej Barbary wzywanej w mo-

dlitwie w sprawach beznadziejnych. 
Na wieżyczce umieszczono po-
dwójny krzyż choleryczny, a w nim 
otwory, do których przyczepiano 
dzwoneczki. Powiewając na wie-
trze miały odstraszać morowe 
powietrze. Taka była wtedy nasza 
wiedza – wyjaśnił ówczesne próby 
radzenia sobie z chorobami dyrek-
tor muzeum.

W trakcie konferencji dawni 
i dzisiejsi pracownicy Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 
samorządowcy i reprezentanci in-
stytucji współpracujących z sanepi-
dem otrzymali pamiątkowe statu-
etki. Wyświetlono film Wawrzyńca 
Turowskiego, który w skondenso-
wany sposób pokazał pracę stacji 
i przedstawił jej pracowników. 

Mirosława Kierblewska, pra-
cownica PIS-u w Bydgoszczy napi-
sała sztukę profilaktyczno-eduka-
cyjną pt. „Przygoda Szczepanka”, 
wyreżyserowała ją Joanna Kucz-
marska, a zagrały dzieci z Przed-
szkola Miejskiego nr 2. Grupa te-
atralna „Manekin” z Zespołu Szkół 
nr 2 pokazała spektakl przestrze-
gający przed zażywaniem narkoty-
ków i dopalaczy.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Gmina Rypin

Tęgi umysł z Kowalk
Uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w Kowalkach Michał Ławicki uzyskał w Mię-
dzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” wynik bardzo dobry.

I nie jest to subiektyw-
ne odczucie, a nazwa wyniku. 
W konkursie można otrzymać 
wyróżnienie, wyższy wynik na-
zywa się bardzo dobry i ostatni, 
najwyższy poziom to tytuł lau-
reata. Michał wystartował w ka-
tegorii Beniamin, która obejmu-
je uczniów klas V i VI. Uzyskał 

126 punktów na 150 możliwych, 
co daje 84 % poprawnych odpo-
wiedzi. Wynik bardzo dobry był 
przyznawany od 109 punktów, 
a tytuł laureata można było 
uzyskać od 138 punktów.

Nie jest to pierwszy suk-
ces ucznia. W poprzednim roku 
szkolnym, w kategorii Maluch, 

uzyskał również wynik bardzo 
dobry. I wtedy, i w tym roku 
przygotowania ucznia wspierała  
nauczycielka matematyki Aneta 
Rumińska.

„Kangur Matematyczny” wy-
wodzi się z Australii. W 1990 r. 
odbył się po raz pierwszy w Eu-
ropie. W konkursie bierze udział 

ok. 30 krajów. Do Beniamina 
przystępuje w Polsce rokrocznie 
ponad 80 tys. uczniów. Kangur 
bada umiejętność myślenia lo-

gicznego, a nie czystą wiedzę 
i znajomość wzorów.

(ak)
 fot. nadesłane
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toczyli ważne rozmowy
GMINA RYPIN  W piątek 10 maja w Dyskusyjnym Klubie Książki biblioteki szkolnej w Kowalkach od-
było się spotkanie z pisarką Małgorzatą Karoliną Piekarską

R E K L A M A

Urodzona w 1967 r. dzienni-
karka i pisarka z zamiłowania jest 
vasavianistką (miłośniczką War-
szawy) i rodzinnym genealogiem. 
Przez 20 lat była związana z TVP, 
a w szczególności z Telewizyjnym 
Kurierem Warszawskim. Jest au-
torką niezliczonej ilości artyku-
łów o muzyce, sztuce i historii 
swojego miasta, które publikowa-
no, między innymi, w dobrze nam 
znanym Victorze-gimnazjalisty. 
Jest członkiem Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich. Wydała osiem 
książek z czego cztery to powieści 

dla młodzieży.
Wśród tytułów znajdują się 

powieści przygodowo-detektywi-
styczne „Tropiciele” oraz „Czucie 
i Wiara, czyli warszawskie du-
chy”. W powieści „Dzika” Piekar-
ska porusza temat tolerancji dla 
drugiego człowieka i cierpienia 
przemycanych dzikich zwierząt. 
„Klasa pani Czajki” to z kolei książ-
ka o codzienności szkolnej gimna-
zjalistów, a jej kontynuacja „LO-
teria” to historia o pierwszych 
miłościach, przyjaźniach, walce 
z kompleksami i o pokonywaniu 

swoich słabości. Dla dojrzalszych 
czytelników polecić można książ-
kę „Syn dwóch matek”, historię 
o zagładzie Zamojszczyzny i jej 
konsekwencjach, pokazanych 
przez pryzmat losów dwuipółlet-
niego chłopca, dwukrotnie wy-
dzieranego z rąk matki, raz biolo-
gicznej, drugi raz adopcyjnej.

– Spotkanie z Małgorza-
tą Karoliną Piekarską w naszej 
szkole przebiegło pod hasłem Jak 
stworzyć drzewo genealogiczne? 
Autorka odkryła przed uczestni-
kami tajniki detektywistycznej 

genealogii, która pozwala poznać 
własne korzenie, odkryć rodzinne 
tajemnice, spojrzeć w oczy przod-
kom i zachwycić się lub zatrwożyć 
ich historią. Piekarska zachęcała 
młodych ludzi do tworzenia wła-
snego drzewa genealogicznego, 
zbierania informacji od najstar-
szych członków rodziny, groma-
dzenia i przechowywania zdjęć 
i dokumentów oraz przeglądania 
stron internetowych, które w dzi-
siejszych czasach dają ogromne 
możliwości w rodzinnych poszu-
kiwaniach. Na koniec autorka 

podpisywała swoje książki i pozo-
wała z uczestnikami spotkania do 
wspólnych zdjęć – relacjonuje Be-
ata Nejno, dyrektor SP Kowalki.                              

Spotkanie zorganizowała Do-
rota Grudzińska, kierownik Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Ko-
walkach, w ramach projektu pod 
nazwą Dyskusyjne Kluby Książki, 
który jest wspólnym przedsię-
wzięciem Instytutu Książki i Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej 
– Książnica Kopernikańska w To-
runiu.

(ak), fot. nadesłane
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Roger zelazny 
– poszukiwacz nieśmiertelności

RYPIN  W Tygodniu Bibliotek w środę 15 maja rypińska książnica zaprosiła Macieja Wróblewskiego, pro-
fesora UMK w Toruniu, który wygłosił prelekcję pt. „Roger Zelazny, czyli głębiny przeszłości i przyszłości”

Roger Zelazny – amerykań-
ski pisarz science fiction i fantasy 
z rypińskimi korzeniami, laure-
at kilkunastu nagród literackich. 
Zdarzało się, że jego książki czy 
opowiadania konkurowały ze sobą 
o to samo wyróżnienie.

– Zelazny jest z jednej stro-
ny postacią powszechnie znaną, 
z drugiej biorąc pod uwagę bada-
nia nad fantastyką w Polsce nie-
mal zapomnianą. Pierwszy powód 
to ten, że miał  słabych tłumaczy. 

Autorzy przekładów nie do końca 
wstrzelili się w jego styl, uprasz-
czając go. Kolejną rzeczą są wątki 
mitologiczne, religijne, odniesie-
nia do kultury światowej, nie dla 
wszystkich zrozumiałe. Przed-
wczesna śmierć sprawiła, że nie 
stworzył jakiegoś opus vitae (dzieła 
życia – red.). Przygoda z Zelaznym 
pozwala nam, Polakom, w części 
zrozumieć fenomen kultury ame-
rykańskiej – wyjaśnił prelegent.

Ojciec pisarza Józef Franci-

szek Żelazny pochodził z Rypina. 
W latach 30 XX wieku wyruszył 
z Gdyni do Nowego Jorku. Osiadł 
w Euclid w stanie Ohio. Ożenił się 
z poznaną w Chicago Amerykanką 
irlandzkiego pochodzenia Josephi-
ne Florą Sweet. 13 maja 1937 roku 
na świat przyszedł ich jedyny syn 
Roger Joseph. Józef znalazł pracę 
w zakładzie produkującym maszy-
ny do pisania.

– W swoich wspomnieniach 
Roger Zelazny mówił, że kiedy po-
jawiła się u nich w domu maszyna 
do pisania, jako 11-latek próbował 
wystukiwać coś na klawiszach. 
A to, co wystukał, czytał kolegom, 
zainteresowali się tym też nauczy-
ciele – informował o pierwszych 
próbach twórczych pisarza Maciej 
Wróblewski.

Literat zadebiutował w 1962 
roku opowiadaniem „Passion Play 
(„Jego wielki wyścig”) w czasopi-
śmie „Amazing”.

– Staram się znaleźć jakąś 
dewizę, która by spajała postać 
Rogera Zelaznego, żeby przybliżyć 
go państwu jako człowieka. Nie 

było łatwo przebić się w społe-
czeństwie amerykańskim w latach 
30. i 40. potomkowi emigrantów. 
Świadomość tego, że jesteś z ro-
dziny polsko-irlandzkiej ustawia-
ła cię w amerykańskiej hierarchii 
społecznej nie najwyżej. Z jednej 
strony wyczulony był na swoje 
dziedzictwo kulturowe, na trady-
cję, na religię, a z drugiej strony 
jako Amerykanin nasiąknął tam-
tym stylem życia – podkreślił 
mówca.

Zelazny był dwukrotnie żona-
ty. Najpierw z Sharon Steberl. Mał-
żeństwo zawarte w 1966 r. trwało 
kilka miesięcy. Kolejną żoną była 
Judith Callahan, poślubiona w tym 
samym roku. Mieli trójkę dzieci – 
córkę Shannon oraz synów Devina 
i Jonathana. Po rozwodzie w 1990 
r. jego towarzyszką życia została 
Jane Linskold. Zmarł na nowotwór 
w 1995 roku.

– Dla spokoju umysłu i od-
świeżenia czasami pisał wier-
sze. Wydał trzy tomiki poetyckie. 
W Polsce nie ma żadnego egzem-
plarza, niewiele mogę państwu 

powiedzieć o wartości tych utwo-
rów, bo nie udało mi się do nich 
dotrzeć. Świat traktował śmier-
telnie poważnie. Wiedział, że dla 
człowieka podstawą jest samoroz-
wój. Zdawał sobie sprawę, że wielu 
ludzi marzy o nieśmiertelności. To 
była fiksacja lat 60. i 70., ale Zelazny 
był świadomy, że między śmiertel-
nością, a nieśmiertelnością istnie-
je areopag różnych spraw, którym 
warto się poświęcić, z którymi też 
warto walczyć – kontynuował 
swoją opowieść profesor.

Dorobek pisarza to 50 powie-
ści i 150 opowiadań.

– Tworzył swoje fantastyczne 
światy trochę jak się szyje ubrania. 
Najpierw zastanawiał się jak bę-
dzie wyglądał szkielet, jak będą się 
nazywać bohaterowie, jaką będą 
wyznawać religię, jakim rękodzie-
łem będą się trudnić. Zastanawiał 
się nad szczegółami, rozpisywał je, 
a dopiero potem nadawał kształt 
fabule – mówił o warsztacie Zela-
znego prelegent.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
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Gmina Brzuze

Uczcili swojego patrona
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem uczciła swojego pa-
trona. Z tej okazji czwartoklasiści przygotowali kilka scenek z życia Naczelnika 
powstania z 1794 roku. 

Ukazały one Kościuszkę jako 
pilnego ucznia, kadeta Szkoły Ry-
cerskiej, honorowego i prawego 
człowieka, wreszcie romantyka za-
kochanego w Ludwice. Podkreślono 
także fakt, iż patron SP w Ostrowi-
tem uchodzi za bohatera dwóch 
narodów. Dopełnieniem żywego 
słowa podczas przedstawienia były 
trafnie dobrane utwory muzyczne.

Podczas uroczystości rozwiąza-
no konkursy poświęcone Kościusz-
ce. W wiedzowym, prawdziwym 
omnibusem okazał się Szymon 
Paprocki, tuż za nim uplasowa-
li się kolejno: Wiktoria Kaszubska 
i Krystian Kamiński. W konkursie 
plastycznym zwyciężył duet Klau-
dia Boniecka i Klaudia Magielska. 
Z kolei pełnym treści o osiemna-
stowiecznej Polsce wierszem za-

chwyciła Zuzia Śliwińska.  Patronat 
nad przedsięwzięciem objął Insty-
tut Pamięci Narodowej Oddział 
w Gdańsku, Delegatura Bydgoszcz. 
W organizację włączyła się też rada 
rodziców.

– Uczniowie klasy czwartej 
zachwycili nas swoją grą aktor-
ską. Także zespół wokalno-instru-
mentalny dostarczył wzruszeń 
i wprowadził w zadumę. Dziękuję 
Aleksandrze Budzińskiej, Piotrowi 
Bodenszac oraz innym nauczycie-
lom za przygotowanie Dnia Pa-
trona. Wiem, że bardzo aktywnie 
włączyli się też rodzice. Dzięki ta-
kie współpracy efekt końcowy był 
naprawdę wspaniały – mówi  Anna 
Sarnowska, dyrektor SP im. Tade-
usza Kościuszki w Ostrowitem. 

(ak), fot. nadesłane
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Święto wszystkich strażaków  
więcej na str. 24

Region 
Kujawsko-Pomorska 

niebieska Linia

Ostrożnie z maszynami
więcej na str. 11

Czy można robić grilla 
na balkonie?

więcej na str. 10

Zamek w obrazach
więcej na str. 12

17 maja obchodziliśmy Mię-
dzynarodowy Dzień Telefonów 
Zaufania dla Dzieci. Z tej okazji 
przypominamy, że osoby z na-
szego regionu dzwoniąc pod nu-
mer telefonu 800 154 030 mogą 
uzyskać bezpłatną pomoc praw-
ną i psychologiczną. Linia jest 
otwarta codziennie (również 
w dni wolne od pracy) w godzi-
nach 17-21.

Biuro Wsparcia Rodziny 
i Przeciwdziałania Przemocy, 
które prowadzi merytoryczny 
nadzór nad Kujawsko-Pomorską 
Niebieską Linią (Telefoniczne 
Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie) podejmuje również 
interwencje w instytucjach, 
z którymi muszą kontaktować 
się pokrzywdzeni, prowadzi 

mediacje między stronami kon-
fliktów. W uzasadnionych przy-
padkach zapewnia zastępstwo 
procesowe. Podejmuje również 
kampanie społeczne i akcje me-
dialne. Prowadzi też szkolenia 
dla zespołów interdyscyplinar-
nych i innych osób pracujących 
w pierwszym kontakcie z osoba-
mi doświadczającymi przemocy, 
a także szkolenia dla osób pra-

cujących nad korekcją postaw 
sprawców przemocy w rodzinie.

Kujawsko-Pomorska Niebie-
ska Linia to nie tylko udzielanie 
porad telefonicznych, ale rów-
nież spotkania osobiste czy po-
rady za pomocą poczty elektro-
nicznej: adres niebieskalinia@
kujawsko-pomorskie.pl. Istnieją 
także możliwość umówienia 
się na spotkanie z prawnikiem 

lub psychologiem w Toruniu. 
Dodatkowo organizowane są 
cykliczne dyżury prawników 
udzielających pomocy ofiarom 
przemocy. Specjaliści dyżurują 
w Bydgoszczy, Włocławku, Gru-
dziądzu i Inowrocławiu, a także 
w Brodnicy oraz Chełmnie. Wię-
cej informacji na niebieskalinia.
kujawsko-pomorskie.pl.

(red)
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Czy można robić grilla na balkonie?
PRAWO  Coraz ładniejsza pogoda zachęca do spędzenia każdej wolnej chwili na świeżym powietrzu. 
Jednym z naszych ulubionych sposobów na rozrywkę jest spędzenie czasu z najbliższymi przy pysz-
nych grillowanych kiełbaskach. Szczęśliwcy mogą rozłożyć leżaki w ogrodzie i grillować na własnym 
terenie. Czy mieszkańcy bloków nieposiadający własnej działki mogą grillować na balkonie?

Obyczaje

Dzień Mamy
„Mamę mamy tylko jedną” – to powiedzenie wszyscy 
na pewno znają, ale czy doceniają na co dzień swoje 
mamy? W tym artykule postaramy się przypomnieć 
znaczenie słowa „mama”.

Dzień Matki przypada w Pol-
sce 26 maja, ale czy zawsze tak 
było? Początki tego święta moż-
na już znaleźć w czasach staro-
żytnych Greków i Rzymian. Wte-
dy to święto było obchodzone 
jako święto płodności i urodza-
ju. Tak wtedy była traktowana 
kobieta będąca tym symbolem. 
Z chwilą przyjęcia chrześcijań-
stwa zwyczaj tego święta poma-
łu zamarł. Nie można było czcić 
bogiń-matek.

Zwyczaj świętowania matki 
powrócił dopiero w XVII wieku 
w Anglii. Przypadał on w czwar-
tą niedzielę postu i był nazywa-
ny „dniem u matki”. Odprawiano 

wtedy msze w kościele poświę-
cone właśnie matce. Rodzina 
zbierała się w domu, a wszyst-
kie mamy otrzymywały drobne 
prezenty jako wyraz szacunku 
dla niej za wychowane dzieci 
i trosko o rodzinę. Tak było do 
końca XIX wieku. Do tego zwy-
czaju ponownie wrócono po za-
kończeniu II wojny światowej.

Inaczej sprawa tego świę-
ta przedstawiała się w Stanach 
Zjednoczonych. Tutaj dzień 
matki ma swoje początki w 1858 
roku, kiedy to amerykańska na-
uczycielka Ann Maria Reeves 
ogłosiła Dni Matczynej Pracy, 
który od 1872 roku został na-

zwany Dniem Matki dla Pokoju. 
Od 1905 roku zmieniono nazwę 
na Dzień Matki. W 1914 roku 
kongres USA wprowadził jako 
święto narodowe Dzień Matki 
na drugą niedzielę maja.

W Polsce Dzień Matki był 
obchodzony już w okresie 
przedwojennym. Było to święto 
organizowane przez PCK. Świę-
to było też obchodzone w okre-
sie okupacji, ale oczywiście już 
w ograniczonym zakresie. Na-
wet nazistowskie Niemcy ob-
chodziły ten dzień wyjątkowo 
hucznie. Termin tego święta był 
różny, ale zawsze w maju.

O mamie pamiętają wszy-
scy. Niezależnie od pochodzenia 
i statusu materialnego każdy pa-
mięta, aby w ten dzień spotkać 
się w gronie rodzinnym i zło-
żyć życzenia kobiecie, która go 
urodziła i wychowała. Jest to na 
pewno bardzo przyjemny dzień 
i warty zapamiętania. Tylko czy 
potrzeba do tego jednego, spe-
cjalnego dnia? Swojej mamie po-
winniśmy zawsze wyrażać sza-
cunek i umiłowanie, także na co 
dzień.  Musimy o niej pamietać 
każdego dnia.

W tym miejscu chcieliby-
śmy jednak przypomnieć o dniu 
taty. Pamiętajmy, że przypada 
23 czerwca.

Tekst. (Maw)
Fot. Ilustracyjne

Pytający oczekuje wpraw-
dzie prostej odpowiedzi „tak” 
lub „nie” lecz w rzeczywistości 
takiej nie ma. Żyjąc w budyn-
kach wielorodzinnych, musimy 
mieć na uwadze nie tylko ogólne 
przepisy, ale przede wszystkim 
wewnętrzne regulaminy. Zatem 
w pierwszej kolejności propo-
nuję sprawdzić: czy uchwalony 
przez wspólnotę lub spółdziel-
nię „regulamin porządkowy” nie 

zabrania wprost takich czynno-
ści.

Gdy nie znajdujemy takiego 
zakazu w regulaminie, wydawać 
by się mogło, że można śmia-
ło otwierać worek z węglem 
i grillować, bo nie ma żadnego 
powszechnie obowiązującego 
przepisu zabraniającego wprost 
grillowania na balkonie.

Niestety, nic bardziej myl-
nego. W takiej sytuacji trzeba 

bowiem zastanowić się czy na-
sze grillowanie nie będzie zakłó-
cało właścicielom innych lokali 
możliwość korzystania z ich lo-
kalu. Rozpalony grill na balkonie 
może „przedostać” się do sąsia-
dów zarówno poprzez zapach 
jak i dym, co nie każdemu może 
się spodobać. Art. 144 kodeksu 
cywilnego zobowiązuje nas jako 
właścicieli nieruchomości do 
powstrzymywania się od dzia-
łań, które zakłócałyby korzysta-
nie z nieruchomości sąsiednich 
ponad przeciętną miarę, wyni-
kającą ze społeczno-gospodar-
czego przeznaczenia nierucho-
mości i stosunków miejscowych. 
W takim razie właściciele nieru-
chomości sąsiednich mają rosz-
czenie o zaniechanie naruszeń. 
Ponadto, jeżeli nasze grillowa-
nie wyrządziło szkody osobom 
mieszkającym obok, mogą one 
dochodzić jej naprawienia.

Wprawdzie opisane powyżej 
ryzyko odpowiedzialności cywil-
nej może zniechęcić do skoszto-

wania pysznej karkówki to jest 
jeszcze ryzyko odpowiedzialno-
ści karnej.

Jak mówi stare powiedze-
nie: nie ma dymu bez ognia. Ko-
deks wykroczeń daje możliwość 
ukarania karą aresztu, grzywny 
albo karą nagany osobę, która 
dokonuje czynności, które mogą 
spowodować pożar, jego roz-
przestrzenianie się, utrudnienie 
prowadzenia działania ratow-
niczego lub ewakuacji, polega-
jących na niedozwolonym uży-
waniu otwartego ognia, paleniu 
tytoniu i stosowaniu innych 
czynników mogących zainicjo-
wać zapłon materiałów palnych. 
Chociaż w art. 82 § 1 pkt. 1 ko-
deksu wykroczeń nie ma wprost 
mowy o grillu, to używanie na 
balkonie otwartego ognia może 
powodować w określonych sy-
tuacjach zagrożenie pożarowe.

Przy okazji większych spo-
tkań towarzyskich apetyt na 
plasterek boczku z rusztu ro-
śnie. Grillując w większym gro-

nie, możemy być odrobinę gło-
śniej przez liczne głosy, śmiechy, 
czasem włączoną muzykę. Nasz 
gwar może być słyszany przez 
osoby mieszkające „za ścianą”, 
które nie będą z tego zadowolo-
ne i zawiadomią policję o zakłó-
caniu spokoju. Wykroczenie po-
pełnia kto krzykiem, hałasem, 
alarmem lub innym wybrykiem 
zakłóca spokój, porządek pu-
bliczny, spoczynek nocny albo 
wywołuje zgorszenie w miejscu 
publicznym. Zgodnie z art. 51 § 
1 kodeksu wykroczeń grozi za to 
kara aresztu, ograniczenia wol-
ności albo grzywny.

Co prawda nie jestem w sta-
nie udzielić jednoznacznej od-
powiedzi na zadane pytanie, 
lecz doradzam w sytuacji, gdy 
będziemy chcieli wystawić grilla 
na balkon, w ramacah wrodzo-
nej życzliwości uprzedzili o tym 
swoich sąsiadów.

Beata Szarszewska
Adwokat

Fot. ilustracyjne

Ważne rady 
dla seniorów
Dzielnicowy sierż. szt. Sławomir Gąsior spotkał się 
z mieszkańcami swojego rejonu w Wałyczyku (pow. 
wąbrzeski). Kameralne spotkanie przerodziło się bar-
dzo owocną dyskusję na temat bezpieczeństwa.

Region

W środę (15.05.19 r.) w Kole 
Gospodyń Wiejskich w Wałyczyku 
odbyło się spotkanie mieszkań-
ców z dzielnicowym. Miało ono 
charakter czysto prewencyjny 
i profilaktyczny. Funkcjonariusz 
wąbrzeskiej komendy przedsta-
wił mechanizmy działania spraw-
ców oszustw „na wnuczka” „na 
policjanta” itp. Przestrzegł, aby 
zachować czujność w przypad-

ku otrzymania takich telefonów, 
weryfikować je i w razie potrzeby 
niezwłocznie informować policję.

Ku wspólnemu zadowoleniu 
spotkanie nie było jedynie mo-
nologiem ze strony dzielnicowe-
go, a również dyskusją z wieloma 
pytaniami ze strony zebranych 
osób.

(red), fot. KPP Wąbrzeźno



Czwartek 23 maja 2019 rolnictwo 11

ostrożnie 
z maszynami

Maszyny  Praca z maszynami rolniczymi jest bardzo niebez-
pieczna. Tegoroczna wiosna zebrała niestety śmiertelne żniwo.

Opisane przez nas przy-
padki mają służyć profilaktyce, 
czyli zwróceniu uwagi przez 
rolników na to, gdzie czeka naj-
większe niebezpieczeństwo. Na 
początku maja na Śląsku zginał 
rolnik, którego wciągnął wał 
rozrzutnika podpiętego do cią-

gnika. Rolnik miał 64 lata, ale 
najwyraźniej wystarczyła chwi-
la nieuwagi i doszło do trage-
dii. Na początku kwietnia, pod-
czas orki w gminie Reńska Wieś 
na Opolszczyźnie 61-letniego 
rolnika przygniotła maszyna 
rolnicza. Również w powiecie 

golubsko-dobrzyńskim doszło 
na początku maja do wypadku 
z udziałem ciągnika. Dwa lata 
temu w gminie Ciechocin w po-
wiecie golubsko-dobrzyńskim 
niestety przygniecenie przez 
ciągnik kosztowało życie.

W ostatnich dniach w od-
ległych Stanach Zjednoczonych 
doszło do podobnego wypadku. 
Farmer Kurd Kaser znalazł się 
w trybach żmijki odprowadza-
jącej kukurydzę do silosu. Nie 
był w stanie wezwać pomocy. 
Zdecydował się na drastyczny 
krok. Wyjął z kieszeni nóż i od-
ciął nogę. Następnie podczołgał 
się 45 metrów do telefonu i za-
dzwonił po pomoc. Aby tego typu 
poświęcenie nie było konieczne, 
najlepiej zachować ostrożność 
podczas prac w gospodarstwie 
i dbać o stan techniczny maszyn 
i pojazdów.

(pw)

Uprawy

Najpierw raport, potem 
komisje
Wojewoda Kujawsko-Pomorski odpowiedział samorządowi rolniczemu, że nie 
ma wielkiego wpływu na to w jaki sposób komisje szacujące straty w rolnictwie 
wykonują swoje działania. W tym zakresie obowiązują go przepisy prawa.

26 kwietnia Kujawsko-Po-
morska Izba Rolnicza wysto-
sowała do wojewody pismo, 
w którym zwraca się o powo-
łanie komisji szacujących stra-
ty w rolnictwie spowodowane 
suszą. Przy okazji wytknięto, by 
wojewoda nie czekał na pierwszy 

dostępny raport suszowy, któ-
ry pojawi się pod koniec maja. 
Wojewoda odpowiedział, że nie 
ma prawnych i organizacyjnych 
możliwości powołania komisji, 
jeśli nie posiada raportu mo-
nitorowania suszy. Przy okazji 
zapewnił, że jest przygotowany 

do powołania takich komisji, ale 
stanie się to dopiero, gdy pojawi 
się raport suszowy.

Należy mieć nadzieje, że 
rządzący szybko znajdą receptę 
na uprawnienie systemu moni-
torowania suszy w rolnictwie.

(pw)

Zwierzęta

Rodzime i coraz popularniejsze
Między 17 a 19 maja w Poznaniu odbyła się Krajowa Wystawa Ras Rodzimych. 
Coraz więcej rolników decyduje się na hodowlę ras uznawanych w Polsce za tra-
dycyjne. W ten sposób dbają o różnorodność rasową, ale także zarabiają.

Dbanie o rasy rodzime to za-
danie Instytutu Zootechniki Pań-
stwowego Instytutu Badawczego.  
Okazuje się, że w Polsce istnieją 
83 rasy zwierząt objęte progra-
mem certyfikacji ras rodzimych. 
W programie działa 3 tysiące go-
spodarstw. Dawne rasy krów, 
świń, owiec czy nawet zwierząt 
futerkowych są rezerwuarem nie-

zwykłych genów. Zwierzęta te są 
mniej wydajne od nowoczesnych 
ras, ale za to bywają bardziej od-
porne na wiele chorób. Rolnicy 
decydujący sie na hodowlę tych 
ras otrzymują wsparcie meryto-
ryczne jak i finansowe.

Przyjrzymy się rasom popu-
larnych zwierząt uznawanym za 
zwierzęta rodzime. W przypadku 

krów są to: polskie bydło czerwo-
ne, białogrzbiete, polskie czarno-
białe i polskie czerwono-białe. 
Mniej ras zawiera lista świń. Jest 
to rasa puławska, złotnicka biała 
i złotnicka pstra. Miłośnicy koni 
mogą zwrócić uwagę na zimno-
krwiste rasy w typie sztumskim 
i sokólskim.

(pw)

Co się opłaca?
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa rolniczego zajmuje 
się m. in. cyklicznym sporządzeniem analiz ekono-
micznych. Ich efektem jest bardzo ciekawy raport do-
tyczący opłacalności produkcji w różnych dziedzinach 
rolniczych w latach 2017-2019. 

Uprawy

Pracownicy WODR co miesiąc 
sprawdzali ceny płodów rolnych 
i aktualizowali swoje analizy. Bra-
li pod uwagę obliczenia dotyczące 
typowych gospodarstw rolnych. 
W przypadku zbóż z analizy wy-
nika, że największe zyski czerpać 
można z produkcji pszenicy i to 
zarówno ozimej jak i jarej. Ceny 
pszenicy były stałe i utrzymy-
wały się na poziomie ok. 60 zł/
dt. Opłacalność upraw pszenicy 
utrzymywała się nawet, gdy do 
analiz nie brano pod uwagę do-
płat bezpośrednich. Na przeciw-
ległym biegunie znalazło się żyto 
ozime. Gdyby nie dopłaty uprawa 
żyta byłaby nieopłacalna.

Opłacalne były także uprawy 

jęczmienia i pszenżyta. W przy-
padku tego drugiego największa 
nadwyżka z hektara – 1883 zł 
została osiągnięta w paździer-
niku 2018 roku. W przypadku 
jęczmienia największa nadwyżka 
była także jesienią 2018 roku, gdy 
z hektara można było zgarnąć ok. 
2175 zł. Bardzo ciekawie wygląda 
tabela cen produktów rolnych 
w ciągu ostatnich lat. Najmniej 
stabilne były ceny ziemniaków. 
W ciągu dwóch miesięcy 2018 
roku cena wzrosła z 30 zł za dt 
na prawie 80 zł. W przypadku cen 
żywca widać niestety tendencję 
spadkową.

(pw)

Na nowe lasy
Od 1 czerwca w Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa rusza nabór wniosków na zalesienie 
i tworzenie terenów zalesionych

Finanse

O pomoc na zalesianie mogą 
ubiegać się osoby fizyczne, czy-
li rolnicy indywidualni, ale także 
osoby prawne, rozmaite grupy, itd. 
Pierwszym i podstawowym warun-
kiem jest posiadanie gospodarstwa 
i prowadzenie w nim działalno-
ści rolniczej. Wsparcie wypłacane 
jest w trzech etapach. Pierwszy – 
wsparcie na zalesienie, to jednora-
zowa płatność, która ma zrekom-
pensować koszty sadzonek oraz ich 
ochrony. Jej wysokość zależy od ro-
dzaju sadzonek, gruntu, nachylenia 
terenu oraz wyboru sposobu za-
bezpieczenia uprawy leśnej. Przez 
pięć lat rolnik otrzymuje również 
premię pielęgnacyjną, a przez 12 lat 
premię zalesieniową.

W stosunku do lat ubiegłych 
lat zmiany są bardzo niewielkie. 
Największa to dodatkowe punkty 
przyznawane przy ocenie wnio-
sków rolnikom, którzy chcą zalesić 
grunty na terenach niekorzystnych 

rolniczo (ONW). Uproszczono tak-
że uzyskiwanie pomocy dla spad-
kobierców rolnika. Od 2019 roku 
planowane jest także zwiększenie 
stawek pomocy. Mają one wzro-
snąć o ok. 40%. Podwyżka dotyczy 
pierwszej części pomocy, czyli pie-
niędzy na zalesienie i ewentualnie 
ogrodzenie nowego lasu.

To ile konkretnie otrzyma pie-
niędzy rolnik, jest bardzo zróżni-
cowane. Dużo zależy od gatunków 
zasadzonych drzew, od specyfiki 
gruntu itd. Łącznie jest kilkanaście 
rożnych stawek. Wnioski o zale-
sianie można składać od 1 czerw-
ca do 31 lipca w siedzibach ARiMR. 
Informacje na temat poddziałania 
„Wsparcie na zalesianie i tworze-
nie terenów zalesionych” można 
otrzymać w biurach powiatowych 
i oddziałach regionalnych ARiMR 
pod numerem bezpłatnej infolinii 
800 38 00 84.

(pw)
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Co? Gdzie? Kiedy?Zamek w obrazach
WYSTAWY  Na zamku golubskim pojawiły się obrazy nama-
lowane przez ukraińskich artystów. Został otwarty wernisaż 
obrazów ukazujących piękno Lwowa

W ostatni piątek na zamku 
golubskim zebrali się mieszkań-
cy regionu, którzy interesują się 
malarstwem. Otwarto wernisaż 
malarski poświęcony pięknu Lwo-
wa. Organizator wernisażu, czy-
li Urząd Gminy Golub-Dobrzyń 
oraz Oddział PTTK im. Zygmunta 
Kwiatkowskiego w Golubiu-Do-
brzyniu zaprosili na zamek ma-
larzy ukraińskich z prezentacją 
swoich obrazów. Współorganiza-
torem tego wydarzenia była także 
Galeria Sztuki prowadzona przez 

małżeństwo Igora i Iriny Wyszyń-
skich. Właśnie oni przywieźli do 
naszego miasta prace Igora i jego 
uczniów.

– Moje prace są wykonane 
w stylu surrealizmu i abstrakcji, 
natomiast prace moich uczniów 
pokazują piękno mojego miasta, 
czyli Lwowa gdzie mieszkam i po-
siadam swoją galerię. Jest to już 
moja druga wystawa na zamku 
golubskim, z czego się bardzo cie-
szę i myślę, że nasza współpraca 
będzie się dalej rozwijała – mówi 

Igor Wyszyński.
Wszystkie obrazy można było 

zakupić u artysty. Wernisażowi 
towarzyszyła część artystyczna 
w wykonaniu chóru ukraińskiego 
z miejscowości Żowtańce. Chór 
w składzie 13-osobowym przed-
stawił pieśni ukraińskie i polskie. 
Przybył on zamek golubski z de-
legacją gminy Trościaniec z Olek-
sandrą Lenytską (wójtem gminy) 
na czele. Gmina ta no co dzień 
współpracuje z gminą golubską.

Tekst i fot. (Maw)

 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.

 8 czerwca 2019 r. w Muszli Koncertowej w Golubiu-Dobrzyniu odbędzie się Fe-
stiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży. Początek o godz. 9.00; przesłuchania konkursowe 
od 10.00. Szczegółowy regulamin, zasady i zgłoszenia w Golubskim Domu Kultury, ul. 
Hallera 13. Także na stronie DK: kulturagolub.eu.

 Lipno
 Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri zaprasza na 13. Przegląd 

Twórczości Filmowej „Pola i inni”. Piątek, 24.05.2019 r. Kino „Nawojka”: 17.00 - 
Spektakl „ Uśmiechy retro ” w wykonaniu Teatru Bene Nati z Zespołu Szkół w Lipnie; 
18.30 - „Oczy mumii Ma” (1918) film z Polą Negri. Niemcy. Reż. Ernst Lubitsch, 63 
min. Podkład muzyczny „na żywo” – Tomasz Walczak.Wprowadzenie: dr Grzegorz Ro-
gowski; 19.40 - „Szpieg w masce” (1933) film z Hanką Ordonówną i Jerzym Leszczyń-
skim (wnukiem Wincentego Rapackiego), Polska. Reż. Mieczysław Krawicz, 75 min. 
Wprowadzenie: Konrad J. Zarębski.

Sobota, 25.05.2019 r. Zespół Szkół w Lipnie, ul. R. Traugutta 1, Aula: 09.00 - 
Warsztaty teatralne dla młodzieży. Prowadzenie: Anna Biernacik, Mateusz Więcławek; 
Kino „Nawojka”: 14.00 - „80 milionów” (2011) film z Piotrem Głowackim, Polska, reż. 
Waldemar Krzystek; 16.00 - „Wincenty Rapacki z Lipna”- program przygotowany przez 
Teatr Bene Nati; 16.30 - Gala wręczenia NAGRODY LTK im. POLI NEGRI Irenie Karel; 
17.00- „Prekursorzy kina” - panel z udziałem Ireny Karel, Konrada J. Zarębskiego, 
Grzegorza Rogowskiego; 18.20 - Alfabet muzyczny - „Piosenki Andrzeja Boguckiego” 
w wykonaniu Kamila Mroza; 19.15 - „Ja, Olga Hepnarova” (2016) film z Michaliną 
Olszańską - Czechy, Francja, Polska, Słowacja. Reż. Petr Kazda, Tomas Weinreb, 105 
min.

Niedziela, 26.05.2019 r. Kino „Nawojka”: 10.00 - „Piosenki Hanki Ordonówny” - 
konkurs na interpretację piosenek aktorki o Nagrodę Burmistrza Miasta Lipna i Staro-
sty Powiatu Lipnowskiego. Jury: Katarzyna Żak, Irena Karel, Kamil Mróz; 11.30 - Gala 
wręczenia Statuetki „Politki” Piotrowi Głowackiemu; 12.30 - Gala wręczenia Statuetki 
„Politki”  Michalinie Olszańskiej; 15.00 - Odsłonięcie tablic pamiątkowych Laureatów 
„Politki” 2019, Bulwar im. Poli Negri w Lipnie; 16.00 - „Supermenka” - monodram 
Jowity Budnik; 19.30 - „Bardzo śmieszne piosenki”- koncert Katarzyny Żak.

 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.

 31 maja WDK zapraszamy dzieci z opiekunami. Już o godzinie 16.30 odbędzie się 
przedstawienie teatralne pt. „Wojtek strażak”. Po spektaklu ok. godziny 17.15 w Parku 
blok zabaw z animatorem. W programie m.in.: konkursy; zabawy animacyjne; konku-
rencje sportowe; mobilny plac zabaw; atrakcje przygotowane przez funkcjonariuszy KP 
PSP, KPP. Bilety na teatrzyk w cenie 3 zł/os. do nabycia w kasie WDK od poniedziałku 
do piątku w godzinach 12.00 – 16.00.

 Rypin
 Uwaga amatorzy filmowania w każdym wieku. Rypiński Dom Kultury zaprasza do 

udziału w III edycji Festiwalu Filmów Amatorskich „STOPKLATKA”. RDK czeka na wa-
sze prace i zgłoszenia do udziału w Festiwalu. Szczegóły znajdziecie w regulaminie III 
FFA „STOPKLATKA”. Na stronie RDK niezbędne dokumenty i regulamin do pobrania. 
Liczymy na wasze zainteresowanie i do zobaczenia w październiku.

 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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„Przyrzeczenie” to amerykańsko-hiszpański dramat historyczny 
z 2016 roku. Reżyserem filmu jest Terry George, znany widzom jako 
autor takich dzieł jak obsypany nagrodami „Hotel Ruanda” (2004 r.) 
czy „Droga do przebaczenia” (2007 r.). George ma również w swoim 
dorobku Oscara za najlepszy krótkometrażowy film aktorski „Nad 
brzegiem morza” (2011 r.). Fabuła filmu „Przyrzeczenie” przenosi wi-
dzów do 1915 roku. Za chwilę wielowiekowe Imperium Osmańskie 
przestanie istnieć. Do Konstantynopola przyjeżdża Mikael Bogho-
sian (Oscar Isaac). Jego marzeniem jest rozpocząć studia medyczne 
i zostać cenionym lekarzem. Zamiast skupić się na nauce, zakochu-
je się w atrakcyjnej kobiecie o imieniu Ana (Charlotte Le Bon). Na 
przeszkodzie do pełni szczęścia stoi jednak fotoreporter Chris My-
ers (Christian Bale), z którym kobieta jest zaręczona...

Przyrzeczenie
TVP 1  |  Sobota  |  20:35
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 178 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 489 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Blondynka odc. 82 s. 7 - serial
09:35 Komisarz Alex odc. 134 
  s. 11 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 98 
  s. 8 - serial
11:30 Korona królów odc. 227 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda
12:40 To się opłaca
12:55 Mama hiena - film
14:00 Elif odc. 490 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Leśniczówka odc. 122 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 179 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3496
18:30 Korona królów odc. 228 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 Ojciec Mateusz odc. 275 
  s. 21 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:15 Magazyn śledczy Anity Gargas  
22:45 Audycje komitetów wyborczych
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 53
23:50 Ocaleni odc. 61
00:55 Tanie dranie - Moroz  
  i Kłopotowski komentują świat 
  odc. 100

06:00 Ukryta prawda odc. 579 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 78 - serial

07:55 Szpital odc. 276 - serial

08:50 Big Brother odc. 53

09:50 Big Brother Pobudka odc. 49

09:55 Zakochani po uszy odc. 72 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 113 - serial

12:45 19+ odc. 114 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 340 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 49

14:20 Sąd rodzinny odc. 79 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 116 - serial

16:20 Szpital odc. 277 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 49

17:25 Prawo Agaty odc. 1 s. 3 - serial

18:25 Ugotowani odc. 3 s. 13

19:30 Zakochani po uszy odc. 73 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 54

21:00 Błękitna fala - film

23:15 Big Brother Nocą odc. 40

23:50 Tammy - komedia

01:55 Druga strona medalu odc. 4

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 13 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 40 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 36 

  - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 20

09:00 Septagon odc. 48 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 39

11:30 Sekrety sąsiadów odc. 24 - serial

12:00 9. miesiąc odc. 2 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 184 

  - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 105

15:00 Policjantki i policjanci odc. 552 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 85 

  - serial

17:00 Joker odc. 7

18:00 Septagon odc. 49 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 553 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 308 - serial

21:00 Wojna Harta - dramat

23:40 Śmierć na talerzu odc. 9 - serial

00:40 Śmierć na talerzu odc. 10 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 49

07:00 Zbuntowany anioł odc. 226

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 104 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 5 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 71 

  s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 6 

  s. 9 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 7 

  s. 9 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 20 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 21 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 83 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 5 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 6 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 104 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 105 s. 3 - serial

20:00 Powiedz „tak” - komedia

22:00 Kabaretowe gogle i boks odc. 8

22:30 Kabaretowe gogle i boks odc. 9

23:00 Wygrane marzenia - komedia

01:05 Chłopcy pani Brown odc. 16 

  s. 3 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Na kredyt - film

09:20 Chłopcy - dramat

11:00 Wielka miłość Balzaka 

  odc. 3 - serial

12:10 Wielka miłość Balzaka 

  odc. 4 - serial

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:35 Taśmy Kultury odc. 21

13:45 Taśmy Kultury odc. 22

14:10 Poznań ‘56 - dramat

16:10 Jest sprawa - komedia

17:45 Którędy po sztukę 

18:00 Każde dotknięcie zostawia ślad 

  - Alina Szapocznikow - film

19:00 Teledyski

19:20 Pegaz odc. 129

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Aż do piekła - film

22:10 Koło pióra odc. 12

22:30 Scena klasyczna odc. 35

23:20 Świat kina w obiektywie agencji 

  Magnum - film

00:30 Cuda - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 571

06:55 Dziennik telewizyjny

07:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 9 - serial

08:45 Bitwa o Monte Cassino 1944 - film

09:55 Po PRL-u odc. 12

10:30 Sensacje XX wieku odc. 60

11:05 Zaginiona flota Kolumba - film

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 16

12:20 Czas honoru odc. 48 - serial

13:15 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 5 s. 2 - serial

14:15 Dziewicza Nowa Zelandia 

  odc. 4 - serial

15:10 Tajemniczy Księżyc - film

16:35 SKS w PRL-u - film

17:45 Rodziny Wyklętych mają 

  głos odc. 6

18:15 Taśmy bezpieki odc. 79

18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 16

18:55 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 10 - serial

19:55 Wojna wietnamska odc. 3 - serial

21:05 Japonia. Tajemnicze Imperium 

  odc. 2 - serial

22:05 Spór o historię odc. 169

22:45 Szerokie tory odc. 73

23:25 Sekrety amerykańskiej mafii 

  odc. 2 - serial

00:20 Sekrety wykute w kamieniu 

  odc. 3 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Z Benedyktem XVI rok, po roku 
  odc. 2 - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Ja głuchy - film
13:45 Yohan - wędrówki dzieci - 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 Duszpasterz - film
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Superksięga - 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 Próba wiary - serial
23:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

05:40 Na dobre i na złe odc. 744 
  - serial
06:35 Operacja Zdrowie!
07:10 Na sygnale odc. 64 - serial
07:35 Ogrodowi odc. 25
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl odc. 178 s. 8 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2070 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 87 - serial
14:10 Na dobre i na złe odc. 744 
  - serial
15:10 Górski lekarz odc. 99 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 63 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Audycje komitetów wyborczych
19:05 Rodzinka.pl odc. 77 s. 3 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 2070 
  - serial
20:10 Polska - Kolumbia: faza grupowa 
  - studio - piłka nożna
20:20 Polska - Kolumbia: faza grupowa 
  - piłka nożna
22:45 Na sygnale odc. 233 - serial
23:15 Kiedyś mnie znajdziesz 
  - komediodramat
01:00 La La Poland odc. 11 s. 2

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 6

07:50 Doradca smaku odc. 5 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2461

11:00 Ukryta prawda odc. 1050 - serial

12:00 Szpital odc. 939 - serial

13:00 Szkoła odc. 702 - serial

14:00 19+ odc. 403 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 5

15:30 Szkoła odc. 703 - serial

16:30 19+ odc. 404 - serial

17:00 Szpital odc. 940 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1051 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5682

20:10 Doradca smaku odc. 7 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2880 - serial

20:55 Milionerzy odc. 278

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 13  

 s. 19

22:30 Dlaczego nie! - komedia

00:30 47 roninów - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 754 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 755 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 142 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 625 - serial
12:00 Gliniarze odc. 186 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 507 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2888 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 378 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4153
16:30 Na ratunek 112 odc. 355 - serial
17:00 Gliniarze odc. 345 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2889 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 457 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 142
21:10 Przyjaciółki odc. 158 s. 13 - serial
22:15 Ślad odc. 78 - serial
23:20 Mąż idealny - komedia
01:35 Chirurdzy odc. 161 - serial

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1302

07:00 Strażnik Teksasu odc. 199 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 58 

  s. 5 - serial

09:00 Gwiazdy kabaretu odc. 1

10:00 Galileo odc. 211

11:00 V.I.P. odc. 20 s. 3 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 95 - serial

13:00 Miodowe lata odc. 124 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 38 - serial

14:15 MacGyver odc. 79 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 12 - serial

16:15 Drużyna A odc. 20 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 90 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 122 - serial

19:00 Miodowe lata odc. 115 - serial

20:00 Galileo odc. 212

21:00 CSI: Cyber odc. 23 s. 2 - serial

21:55 CSI: Cyber odc. 24 - serial

22:50 Kill Bill - film

01:05 STOP Drogówka odc. 110

07:15 Shimmer i Shine odc. 43 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 34 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 5 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 110 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 30 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 46 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 18 - serial
09:15 Bolek i Lolek na Dzikim 
  Zachodzie odc. 3 - serial
09:30 Domisie
10:00 Nieziemscy odc. 2
10:15 Strażak Sam odc. 2 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 7 s. 6 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 3 s. 5 - serial
10:45 Nasze zwierzaki: Dzikie 
  zwierzęta odc. 1
11:05 Sara i Kaczorek odc. 55 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 56 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 19 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 25 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 53-55 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 36 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 59 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 31 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 59 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 6 - serial
13:55 Zaczarowany świat odc. 2 - serial
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 42 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 65 - serial
14:40 Tabaluga odc. 52 - serial
15:10 Nieziemscy odc. 2
15:25 Yakari odc. 34 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 38
16:30 Dinotrux odc. 35 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 14 s. 2 - serial
17:25 Nasze zwierzaki: Dzikie 
  zwierzęta odc. 2
17:45 Sara i Kaczorek odc. 57 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 58 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 20 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 5 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 36 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 9 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 34 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 32 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 201
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 15 
  - serial
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 179 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 490 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 83 s. 7 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 135 
  s. 11 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 99 
  s. 8 - serial
11:30 Korona królów odc. 228 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy odc. 192
12:50 Szlakiem osła - film
13:50 To był rok!
14:00 Elif odc. 491 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
16:05 Wieczna miłość odc. 180 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3497
18:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 36
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
  odc. 63
21:30 Gramy dla Europy. Widowisko 
  z okazji 15-lecia wejścia Polski 
  do Unii Europejskiej
22:25 Audycje komitetów wyborczych
23:00 Wiktoria odc. 17 s. 2 - serial
00:00 El Príncipe - dzielnica zła 
  odc. 36 - serial
00:55 El Príncipe - dzielnica zła 
  odc. 37 - serial

06:00 Ukryta prawda odc. 580 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 79 - serial

07:55 Szpital odc. 277 - serial

08:50 Big Brother odc. 54

09:50 Big Brother Pobudka odc. 50

09:55 Zakochani po uszy odc. 73 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 115 - serial

12:45 19+ odc. 116 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 341 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 50

14:20 Sąd rodzinny odc. 80 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 117 - serial

16:20 Szpital odc. 278 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 50

17:25 Prawo Agaty odc. 2 s. 3 - serial

18:25 Przyjaciele odc. 18 s. 6 - serial

18:55 Ugotowani odc. 4 s. 13

20:00 Big Brother odc. 55

21:00 Dziewczyna z marzeniami - film

23:20 Red II - komedia

01:50 Druga strona medalu odc. 8

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 14 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 41 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 37 
  - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 22
09:00 Septagon odc. 49 - serial
10:05 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 40
11:55 SuperPies odc. 19
12:25 Sekrety sąsiadów odc. 25 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 185 
  - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 205
15:00 Policjantki i policjanci odc. 553 
  - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 86 
  - serial
17:00 Joker odc. 8
18:00 Septagon odc. 50 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 554 
  - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 24
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 305 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 306 - serial
23:00 Twister - film
01:25 Zagadkowe zgony odc. 4 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 50

07:00 Zbuntowany anioł odc. 227

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 105 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 6 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 72 

  s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 7 

  s. 9 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 8 

  s. 9 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 21 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 22 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 84 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 6 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 7 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 105 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 106 s. 3 - serial

20:00 Nikita - film

22:15 Protektor - film

00:10 Trefny wóz - thriller

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Planeta Ziemia - film

09:20 Jest sprawa - komedia

11:00 Wielka miłość Balzaka 

  odc. 5 - serial

12:05 Wielka miłość Balzaka 

  odc. 6 - serial

13:05 Studio Kultura - rozmowy

13:20 Stanisław Moniuszko - Msza 

  Des-dur

14:10 Porcelana w składzie słonia - film

15:05 Kocie ślady - film

16:35 Czy jest tu panna na wydaniu? 

  - komedia

18:00 Penelopa - dramat

19:35 Koło pióra odc. 12

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do filmu odc. 145

20:25 Mustang - dramat

22:15 Brian Johnson: Życie w trasie 

  odc. 5 - serial

23:10 Tygodnik kulturalny 

23:50 Dokument - film

00:00 Płoty - film

00:05 Wymiana poglądów - film

06:50 Był taki dzień odc. 572

07:00 Dziennik telewizyjny

07:55 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 10 - serial

08:55 Rodziny Wyklętych mają głos 

  odc. 6

09:30 SKS w PRL-u - film

10:35 Sensacje XX wieku odc. 61

11:05 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 3 - serial

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 16

12:20 Czas honoru odc. 49 - serial

13:15 Afryka odc. 3 - serial

14:15 Jedwabny szlak odc. 2 - serial

15:20 Helikoptery w akcji odc. 4 - serial

16:40 Zwłoki nieznane - film

17:40 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 8 - serial

18:10 Ex libris

18:35 Polska Kronika Filmowa odc. 16

18:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 11 - serial

19:45 Ponary. Nóż w serce - film

21:00 Historia na sprzedaż odc. 3

22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 

  w DTV odc. 76

22:35 Szerokie tory odc. 60

23:15 Wojna wietnamska odc. 3 - serial

00:25 Słynne jednostki specjalne 

  odc. 3 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Superksięga - 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 Ja głuchy - film
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia 
12:20 Uciec z klatki - film
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Frank Duff i Legion Maryi - 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
17:00 Magia sosnowego boru - film
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
  tygodniu
19:30 Opowieści Theo odc. 7 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 34 - serial
22:55 Wystarczy mi jeden krok - film
23:30 Mała Nellie od Świętego Boga

05:40 Egzamin z życia odc. 38 - serial
06:35 Podróże z historią odc. 49 s. 5
07:10 Na sygnale odc. 65 - serial
07:40 Ogrodowi odc. 26
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl odc. 179 s. 8 - serial
11:55 Rodzinka.pl odc. 261 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 88 - serial
14:00 Coś dla Ciebie odc. 203
14:35 Operacja Zdrowie!
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
  rozdział odc. 100 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 64 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Audycje komitetów wyborczych
19:05 Rodzinka.pl odc. 78 s. 3 - serial
19:35 Rodzinka.pl odc. 262 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2071 
  - serial
20:45 O mnie się nie martw odc. 129 
  s. 10 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 263 - serial
22:20 La La Poland odc. 12 s. 2
22:55 Ostatnia akcja - komedia
00:35 Dobry, zły i brzydki - western

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 6

07:50 Doradca smaku odc. 7 s. 10

11:00 Ukryta prawda odc. 1051 - serial

12:00 Szpital odc. 940 - serial

13:00 Szkoła odc. 703 - serial

14:00 19+ odc. 404 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 5

15:30 Szkoła odc. 704 - serial

16:30 19+ odc. 405 - serial

17:00 Szpital odc. 941 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1052 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5683

20:00 Avengers: Czas Ultrona - film

22:55 Tron: Dziedzictwo - film

01:30 Kuba Wojewódzki odc. 26 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Polsat SuperHit Festiwal 2019
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 143 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 626 - serial
12:00 Gliniarze odc. 187 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 508 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2889 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 379 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 4154
16:30 Na ratunek 112 odc. 356 - serial
17:00 Gliniarze odc. 346 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2890 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 458 - serial
20:05 Polsat SuperHit Festiwal 2019 
  odc. 1 - serial
22:00 Polsat SuperHit Festiwal 2019 
  odc. 2 - serial
22:50 Polsat SuperHit Festiwal 2019 
  odc. 3 - serial
23:45 Atrakcyjny pozna panią... 
  - komedia
02:05 Tajemnice losu odc. 3295

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1303

07:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 1 - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 59 

  s. 5 - serial

09:00 Nokaut odc. 2 - serial

10:00 Galileo odc. 212

11:00 V.I.P. odc. 21 s. 3 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 115 - serial

13:00 Miodowe lata odc. 122 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 39 - serial

14:15 MacGyver odc. 80 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 13 - serial

16:15 Drużyna A odc. 21 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 91 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 97 - serial

19:00 Miodowe lata odc. 123 - serial

20:00 Galileo odc. 213

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 84 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 85 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 23 - serial

00:00 Afera w strefie 51 - film

02:00 Benny Hill odc. 54

07:15 Shimmer i Shine odc. 44 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 35 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 6 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 111 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 31 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 47 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 19 - serial
09:15 Bolek i Lolek na Dzikim 
  Zachodzie odc. 4 - serial
09:30 Domisie
10:00 Margolcia i Miś zapraszają 
  dziś odc. 63
10:15 Strażak Sam odc. 4 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 8 s. 6 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 4 s. 5 - serial
10:45 Nasze zwierzaki: Dzikie 
  zwierzęta odc. 2
11:05 Sara i Kaczorek odc. 57 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 58 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 20 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 26 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 56-58 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 37 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 60 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 32 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 60 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 7 - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 66 - serial
14:40 Tabaluga odc. 53 - serial
15:10 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
  odc. 154
15:25 Yakari odc. 35 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 39
16:30 Dinotrux odc. 36 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
 odc. 15 s. 2 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 6 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 59 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 60 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 21 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 6 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 37 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 10 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 35 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 33 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 202
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 16 
  - serial
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06:00 Klan odc. 3495
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Pełnosprawni 
08:30 Wojsko-polskie.pl 
08:55 Studio Raban odc. 78
09:20 Rodzinny ekspres odc. 82
10:15 Korona królów odc. 225 - serial
10:50 Korona królów odc. 226 - serial
11:20 Korona królów odc. 227 - serial
11:50 Korona królów odc. 228 - serial
12:25 Sekrety Doliny Krzemowej 
  odc. 2 - serial
13:25 Z pamięci - rozmowy  
  z Andrzejem Doboszem odc. 34
13:35 Okrasa łamie przepisy 
14:05 Jak to działa? odc. 163
14:40 Wiktoria odc. 17 s. 2 - serial
15:45 To był rok! odc. 9
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych odc. 12 - serial
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:35 Przyrzeczenie - dramat
22:55 Echo serca odc. 17 - serial
23:50 Psy wojny - film
01:40 Jaka to melodia?

05:50 Ukryta prawda odc. 581 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 51

09:50 Big Brother odc. 52

10:50 Big Brother odc. 53

11:50 Ukryta prawda odc. 337 - serial

12:45 Przyjaciele odc. 18 s. 6 - serial

13:15 Dziewczyny z drużyny V 

  - komedia

15:30 Johnny English: reaktywacja 

  - komedia

17:35 Interkosmos - film

20:00 Big Brother odc. 56

21:00 Rodzinne rewolucje - komedia

23:25 Big Brother Nocą odc. 10

00:00 Błękitna fala II - melodramat

02:20 Druga strona medalu odc. 2 s. 2

06:00 101 dalmatyńczyków  
  odc. 7 - serial
06:35 101 dalmatyńczyków  
  odc. 8 - serial
07:05 101 dalmatyńczyków  
  odc. 9 - serial
07:35 101 dalmatyńczyków  
  odc. 10 - serial
07:55 101 dalmatyńczyków  
  odc. 11 - serial
08:25 101 dalmatyńczyków  
  odc. 12 - serial
08:55 Flintstonowie odc. 45 - serial
09:35 Pradawny ląd: pierwsza, wielka 
  przygoda - film
10:55 Policjantki i policjanci odc. 550 
  - serial
11:55 Policjantki i policjanci odc. 551 
  - serial
12:55 Policjantki i policjanci odc. 552 
  - serial
13:55 STOP Drogówka odc. 206
14:55 Jaś Fasola
15:35 Atlantyda: powrót Milo - film
17:05 Wierna jak pies. Policjantki 
  i policjanci - film
18:45 Domowe rozgrywki odc. 3 - serial
19:00 Galileo odc. 750
20:00 Policjantki i policjanci odc. 553 
  - serial
21:00 Policjantki i policjanci odc. 554 
  - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 307 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 308 - serial
00:00 Bestie z morza powracają 
  - thriller
01:55 Sekrety sąsiadów odc. 25 - serial

05:50 Czynne całą dobę odc. 1 

  s. 2 - serial

06:25 Czynne całą dobę odc. 2 

  s. 2 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 21 s. 4

07:50 Tajemnice medyczne  

  odc. 20 - serial

08:50 13. posterunek odc. 28 

  s. 2 - serial

09:30 13. posterunek odc. 29 

  s. 2 - serial

10:10 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 102 s. 3 - serial

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 103 s. 3 - serial

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 104 s. 3 - serial

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 105 s. 3 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 106 s. 3 - serial

15:00 Rodzinny interes odc. 43 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 44 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 45 - serial

17:55 Garbi: superbryka - komedia

20:00 16 przecznic - film

22:10 Mechanik: Prawo zemsty - film

00:00 Street Fighter: Legenda Chun 

  - Li - film

02:00 Taki jest świat odc. 21 s. 4

07:00 Teledyski

07:20 Informacje kulturalne

07:40 Starszy pan. I’m Sorry

08:30 Przygody pana Michała 

  odc. 2 - serial

09:05 Przygody pana Michała 

  odc. 3 - serial

09:40 Tygodnik kulturalny

10:35 Legenda Złotej Palmy - film

11:50 Wydarzenie aktualne

12:15 Siekierezada - film

13:50 Siergiej Łoznica - film

14:20 Zmiana - film

15:45 One. Kobiety Kultury odc. 11

16:25 Mareczku, podaj mi pióro 

  - komedia

18:05 Dranie w kinie odc. 60

18:40 Diabelski instrument - film

20:20 Pokój - dramat

22:25 Wacken Open Air 2015 

  - A Tribute to Judas Priest

23:35 Taniec rzeczywistości - film

01:55 Performance odc. 102

06:15 Był taki dzień odc. 573
06:20 Dziennik telewizyjny
06:55 Wszystkie kolory świata 
  odc. 9 - serial
08:00 Koło się kręci odc. 21
08:20 Zakochaj się w Polsce odc. 39 s. 1
08:45 Rycerze i rabusie odc. 4 - serial
09:45 Okrasa łamie przepisy odc. 183
10:20 Plemienna sztuka przetrwania 
  odc. 5 s. 2 - serial
11:20 Dziewicza Nowa Zelandia 
  odc. 4 - serial
12:15 Zamarznięta planeta odc. 6 - serial
13:10 Całym życiem Ryszarda 
  Kaczorowskiego prezydencki 
  testament - film
13:50 Szerokie tory odc. 45
14:20 Podróże z historią odc. 3 s. 1
14:50 Zaginiona flota Kolumba - film
15:55 Spór o historię odc. 200
16:35 Plemienna sztuka przetrwania 
  odc. 3 - serial
17:25 Marzyciele odc. 32
17:55 Drogi wolności odc. 5 - serial
19:00 Z życia regionu odc. 548
19:50 Japonia. Tajemnicze Imperium 
  odc. 2 - serial
20:55 Rozbite marzenia. 1918-1939 
  odc. 2 - serial
22:00 Słynne jednostki specjalne 
  odc. 3 - serial
22:55 Józef Czapski - świadek wieku 
  1896-1993 - film
00:05 Historia telewizji odc. 3 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
  VII rok
10:00 Informacje dnia 
10:15 Święty na każdy dzień
10:20 Retrospekcja
10:25 Myśląc Ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Regina Coeli
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 Magia sosnowego boru - film
14:30 Prawdziwie spadła z nieba - film
15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia
16:10 Historia PL - film
17:00 XX Pielgrzymka Młodych 
  z Radiem Maryja na Jasną Górę
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Msza F-dur J. M..K.  
  Poniatowskiego
23:00 Pustynia Boga - film
23:30 Świętość w codzienności - św. 
  Joanna Beretta Molla - film

05:55 Barwy szczęścia odc. 2067 
  - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2068 
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1446 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:15 Pogoda
11:20 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 373
11:50 To je Borowicz. Podróże 
  ze smakiem odc. 13
12:25 Kabaret w samo południe odc. 5
13:25 Na sygnale odc. 233 - serial
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:20 O mnie się nie martw odc. 129 
  s. 10 - serial
16:15 Rodzinka.pl odc. 263 - serial
16:45 Słowo na niedzielę
16:55 Zmiennicy odc. 12 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:32 Kroniki F1 odc. 9 - Formuła 1
18:35 Postaw na milion
19:30 Postaw na milion
19:40 Lajk! odc. 47
20:05 Europa da się lubić - 15 lat 
  później odc. 5
21:20 Sierocki na sobotę odc. 22
22:20 Gość - thriller
00:10 Wasza Wysokość - komedia

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1162

11:00 Na Wspólnej odc. 2877 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2878 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2879 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2880 - serial

12:50 Avengers: Czas Ultrona - film

15:25 Efekt domina odc. 2 s. 6

16:00 Agent - gwiazdy odc. 13 s. 4

17:00 Dorota inspiruje odc. 3 s. 2

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 13 

  s. 19

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5684

20:00 Miss Agent II: uzbrojona i urocza 

  - komedia

22:20 Dom nad jeziorem - melodramat

00:25 Kuchenne rewolucje odc. 13 

  s. 19

01:30 Uwaga! odc. 5684

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:00 Polsat SuperHit Festiwal 2019

10:00 Ciągnie świnki do... wilkołaka 

  - film

10:15 Ewa gotuje odc. 364

10:45 Sekrety rodziny odc. 31 - serial

11:45 Sekrety rodziny odc. 32 - serial

12:45 Sekrety rodziny odc. 33 - serial

13:45 Świat według Kiepskich 

  odc. 211 - serial

14:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 214 - serial

15:30 Trzej muszkieterowie - film

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 163

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 164

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 458 - serial

20:05 Polsat SuperHit Festiwal 2019 

  odc. 4 - serial

23:20 Polsat SuperHit Festiwal 2019 

  odc. 5 - serial

00:05 Grand Budapest Hotel - komedia

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1304

07:00 Detektyw Monk odc. 8 s. 8 

  - serial

07:55 Detektyw Monk odc. 9 - serial

08:55 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 15 - serial

09:25 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 16 - serial

09:55 Dzielna Mysz odc. 10 - serial

10:05 Klan urwisów - komedia

11:55 Gryf z krainy ciemności - film

13:50 Columbo odc. 2 - serial

15:50 Święci i żołnierze - dramat

17:45 Rodeo w Nowym Jorku 

  - komedia

20:00 Galileo odc. 214

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 86 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 87 - serial

07:15 Shimmer i Shine odc. 45 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 36 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 7 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 112 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 32 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 48 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 20 - serial
09:15 Bolek i Lolek na Dzikim 
  Zachodzie odc. 5 - serial
09:30 Domisie
10:00 Supełkowe ABC odc. 137
10:15 Strażak Sam odc. 5 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 9 s. 6 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 5 s. 5 - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 6 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 59 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 60 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 21 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 27 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 60-62 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 38 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 61 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 33 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 62 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 8 - serial
13:55 Zaczarowany świat odc. 3 - serial
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 43 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 67 - serial
14:40 Tabaluga odc. 54 - serial
15:10 Nieziemscy odc. 3
15:25 Yakari odc. 36 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 40
16:30 Dinotrux odc. 37 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 16 s. 2 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 7 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 61 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 62 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 22 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 7 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 38 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 11 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 36 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 34 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 262
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 17 
  - serial
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05:35 Klan odc. 3497
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
  Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
  Łagiewnikach
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Zakochaj się w Polsce odc. 124
09:05 Ziarno odc. 709
09:40 Zwierciadło życia - melodramat
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Regina Coeli
12:15 Między ziemią a niebem 
12:55 Spotkanie ze świętym odc. 1
13:10 Z pamięci - rozmowy  
  z Andrzejem Doboszem odc. 35
13:20 Dynastie odc. 4 - serial
14:30 Weterynarze z sercem 
  odc. 68 - serial
15:05 Pensjonat nad rozlewiskiem 
  odc. 9 - serial
16:00 Nie ma jak u mamy
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz odc. 275 
  s. 21 - serial
18:30 Jaka to melodia?
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Stulecie Winnych odc. 13 - serial
20:55 Wieczór wyborczy 
21:30 To był rok! odc. 10
22:45 Za głosem serca - dramat
00:25 Przyrzeczenie - dramat

05:50 Ukryta prawda odc. 582 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 54

09:55 Big Brother odc. 55

10:55 Zakochani po uszy odc. 70 

  - serial

11:30 Zakochani po uszy odc. 71 

  - serial

12:05 Zakochani po uszy odc. 72 

  - serial

12:40 Zakochani po uszy odc. 73 

  - serial

13:15 Zbuntowana księżniczka 

  - komedia

15:20 Gremliny rozrabiają - film

17:35 Listy do M. - komedia

20:00 Big Brother Arena odc. 11

21:40 Monachium - film

01:00 To już jest koniec - komedia

06:00 101 dalmatyńczyków  

  odc. 11 - serial

06:35 101 dalmatyńczyków  

  odc. 12 - serial

07:05 101 dalmatyńczyków  

  odc. 13 - serial

07:35 101 dalmatyńczyków  

  odc. 14 - serial

07:55 Dzielna Mysz - serial

08:10 Atlantyda: powrót Milo - film

09:50 Galileo odc. 749

10:50 Galileo odc. 750

11:50 Gwiezdne wrota - film

14:30 Twister - film

16:45 Reakcja łańcuchowa - thriller

19:00 Galileo odc. 751

20:00 Braven - film

21:55 Kill Bill II - film

00:40 Śmierć na talerzu odc. 11 - serial

06:00 Flash odc. 5 s. 2 - serial

06:55 Flash odc. 6 s. 2 - serial

07:50 Przygody Merlina odc. 5 

  s. 5 - serial

08:45 Jankes i dama odc. 4 - serial

09:45 K-9 - komedia

11:45 Miłość, tropiki i piraci - film

13:55 Następca tronu - film

15:55 Dirty Dancing - film

18:00 Powiedz „tak” - komedia

20:00 Transporter III - film

22:00 Patrol - film

00:50 Skorpion odc. 25 s. 3 - serial

07:00 Teledyski

07:35 Którędy po sztukę odc. 2

07:45 Dranie w kinie odc. 60

08:30 Wszystkie stworzenia duże 

  i małe odc. 6 s. 4 - serial

09:40 Spotkania z muzyką odc. 46

10:45 Mój tata tańczy w balecie

11:20 Trzeci punkt widzenia odc. 290

11:50 Doradcy króla Hydropsa - film

12:20 Statyści - komedia

14:20 Chuligan literacki odc. 128

14:55 Niżyński - Balet Johna 

  Neumeiera

17:15 Studio Kultura - niedziela z...

17:50 Klucz - spektakl

19:05 Studio Kultura - niedziela z...

19:35 Kwiaty polskie - spektakl

20:35 Ostatnie metro - dramat

22:55 Scena alternatywna odc. 86

23:20 Trzeci punkt widzenia odc. 290

06:15 Był taki dzień odc. 574

06:20 Dziennik telewizyjny 

06:55 Życie odc. 10 - serial

08:00 Droga od Chrystusa  

  do Konstantyna odc. 4 - serial

09:05 Rycerze i rabusie odc. 5 - serial

10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 184

10:50 Afryka odc. 3 - serial

11:50 Jedwabny szlak odc. 2 - serial

12:55 Świat z lotu ptaka odc. 2 - serial

14:00 Archiwum zimnej wojny odc. 21

14:40 Wojna i pokój odc. 2 - serial

15:30 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 8 - serial

16:15 Wielka gra

17:10 Wojownicy czasu odc. 27

17:45 Drogi wolności odc. 6 - serial

18:50 Józef Czapski - świadek wieku 

  1896-1993 - film

20:00 Historia na sprzedaż odc. 3

21:05 Znachor - dramat

23:25 Wielki test. Sportowiec stulecia

01:00 Rozbite marzenia. 1918-1939 

  odc. 2 - serial

08:00 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Franz Stock, apostoł pojednania 
  - film
09:25 Spotkanie z Magdą Buczek
09:30 Msza Święta z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
10:40 Cuda Jezusa odc. 23 - serial
11:35 Królewna Śnieżka odc. 23 - serial
12:00 Regina Coeli z Ojcem Świętym 
  Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
  - serial
14:00 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
14:10 Święty na każdy dzień
14:15 Msza F-dur J. M. K.  
  Poniatowskiego
15:15 W kolorze płomienia - film
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli
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 Tydzień z Ziemi Świętej 
22:00 Królowej Krynickich Zdrojów 
23:30 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej

05:55 Barwy szczęścia odc. 2070 
  - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2071 
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1447 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:30 Pogoda
10:35 Nasze Galapagos odc. 2 - film
11:40 Ostatni pociąg z Haserabadu 
  - film
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:20 Długa droga do domu - film
16:55 Na dobre i na złe odc. 744 
  - serial
17:50 Zainwestuj w marzenia 
 odc. 11 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:32 Kroniki F1 odc. 10 - Formuła 1
18:35 Za marzenia odc. 24 s. 2 - serial
19:30 Rodzinka.pl odc. 263 - serial
20:05 Polska - Tahiti: faza grupowa 
  - studio - piłka nożna
20:20 Polska - Tahiti: faza grupowa 
  - piłka nożna
22:45 Z podniesionym czołem II: 
  Odwet - film
00:25 Ptaki śpiewają w Kigali - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1163

11:00 Co za tydzień odc. 902

11:35 Diagnoza odc. 13 s. 4 - serial

12:35 Projekt Lady odc. 1 s. 4

13:35 Footloose - komediodramat

15:55 Maska - komedia

18:00 Big Brother Tydzień odc. 10

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5685

20:00 Sherlock Holmes: Gra cieni - film

22:45 Red Eye - thriller

00:25 Big Brother Tydzień odc. 10

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

09:00 Polsat SuperHit Festiwal 2019

10:00 Kung Fu Panda: Sekrety 

  Mistrzów - film

10:30 Wall-E - film

12:35 Mama na obcasach  

  - komediodramat

15:10 Dzień Matki - komediodramat

17:35 Nasz nowy dom odc. 142

18:40 Domowe rozgrywki odc. 4 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 317

20:05 Polsat SuperHit Festiwal 2019 

  odc. 6 - serial

22:00 Polsat SuperHit Festiwal 2019 

  odc. 7 - serial

00:05 Czy leci z nami pilot? - komedia

01:55 Transformers: Ostatni Rycerz 

  - film

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1305

07:00 Benny Hill

07:35 Detektywi w akcji odc. 52 - serial

08:35 Galileo odc. 213

09:35 Galileo odc. 214

10:45 Rodeo w Nowym Jorku 

  - komedia

13:00 Gwiazdy kabaretu odc. 2

14:00 Nokaut odc. 3 - serial

15:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 273 - serial

16:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 274 - serial

17:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 275 - serial

18:00 Columbo odc. 2 - serial

20:00 Galileo odc. 215

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 88 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 89 - serial

22:55 Wojna Harta - dramat

01:30 Hawaii 5.0 odc. 13 s. 6 - serial

07:15 Shimmer i Shine odc. 46 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 37 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 8 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 113 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 33 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 49 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 21 - serial
09:15 Bolek i Lolek na Dzikim 
Zachodzie odc. 6 - serial
09:30 Domisie
10:00 Teleranek odc. 86
10:15 Strażak Sam odc. 6 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 10 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 6 s. 5 - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 7 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 61 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 62 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 22 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 28 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 63-65 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 39 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 62 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 34 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 63 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 9 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 20 - bajka
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 68 - serial
14:40 Tabaluga odc. 55 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 63
15:25 Yakari odc. 37 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 41
16:30 Dinotrux odc. 38 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 17 s. 2 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 8 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 63 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 64 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 23 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 8 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 39 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 12 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 37 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 35 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 212
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 18 
  - serial



Poniedziałek, 27 maja 2019

05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 180 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 491 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 84 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 136 
  s. 11 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 100 
  s. 8 - serial
11:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 36
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda
12:45 Dynastie odc. 4 - serial
14:00 Elif odc. 492 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy
16:05 Wieczna miłość odc. 181 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3498
18:30 Korona królów odc. 229 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 124 - serial
21:00 Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry
22:35 Ekstradycja odc. 3 s. 2 - serial
23:40 Gala XIX Festiwalu Teatru 
  Polskiego Radia i Teatru 
  Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” 
  - Sopot 2019 Relacja 
01:05 Za głosem serca - dramat

06:00 Ukryta prawda odc. 583 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 80 - serial

07:55 Szpital odc. 278 - serial

08:50 Big Brother Tydzień odc. 10

09:50 Big Brother Pobudka odc. 51

09:55 Przyjaciele odc. 18 s. 6 - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 117 - serial

12:45 19+ odc. 118 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 342 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 51

14:20 Sąd rodzinny odc. 81 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 118 - serial

16:20 Szpital odc. 279 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 51

17:25 Prawo Agaty odc. 3 s. 3 - serial

18:25 Ugotowani odc. 5 s. 13

19:30 Zakochani po uszy odc. 74 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 57

21:00 Operacja Dunaj - komedia

23:15 Big Brother Nocą odc. 41

23:50 Noc oczyszczenia: Anarchia 

  - horror

02:00 Druga strona medalu odc. 4 s. 2

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 15 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 42 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 38 

  - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 24

09:00 Septagon odc. 50 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 41

11:30 Sekrety sąsiadów odc. 26 - serial

12:00 Galileo odc. 749

13:00 Detektywi w akcji odc. 42 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 171

15:00 Policjantki i policjanci odc. 554 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 87 

  - serial

17:00 Joker odc. 9

18:00 Septagon odc. 51 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 555 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 309 - serial

21:00 Gwiazdy kabaretu odc. 24

22:00 Galileo odc. 750

23:00 Ślady zbrodni - thriller

00:55 STOP Drogówka odc. 205

06:00 Słodka miłość odc. 51

07:00 Zbuntowany anioł odc. 228

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 106 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 7 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 73 

  s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 8 

  s. 9 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 9 

  s. 9 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 22 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 23 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 85 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 7 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 8 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 106 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 107 s. 3 - serial

20:00 Karmazynowy przypływ - film

22:35 Uciekinier - film

0:45 Naznaczony - horror

02:45 Taki jest świat odc. 21 s. 4

07:00 Teledyski

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1499

08:20 Awatar, czyli zamiana dusz - film

09:35 Czy jest tu panna na wydaniu? 

  - komedia

11:00 Wielka miłość Balzaka 

  odc. 7 - serial

12:10 Blisko, coraz bliżej odc. 1 - serial

13:30 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1499

13:45 Spotkania z muzyką odc. 46

14:50 Diabły, diabły - film

16:25 Jańcio Wodnik - dramat

18:10 Którędy po sztukę odc. 46

18:20 Videofan odc. 84

18:40 Informacje kulturalne

19:00 Dwa Teatry

21:25 11 minut - thriller

22:55 Artyści odc. 4 - serial

23:55 Kronos odc. 35

00:35 Świadek oskarżenia - film

06:50 Był taki dzień odc. 575

07:00 Dziennik telewizyjny 

07:45 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 11 - serial

08:40 Ex libris 

09:15 Zwłoki nieznane - film

10:30 Sensacje XX wieku odc. 56

11:00 Lodowa planeta odc. 6 - serial

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 16

12:20 Czas honoru odc. 50 - serial

13:25 300 mil do nieba - dramat

15:05 Świat z lotu ptaka odc. 2 - serial

16:05 Spór o historię odc. 196

16:45 Odkryć prawdę - film

17:45 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:10 Flesz historii 

18:35 Polska Kronika Filmowa odc. 17

18:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 12 - serial

19:45 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 2 - serial

22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 22

22:40 Wojna i pokój odc. 2 - serial

23:35 Odtajnione akcje szpiegowskie 

  odc. 6 - serial

00:30 Przerwana misja - film

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
09:30 Drewno - ekosurowiec
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Grunt to droga
11:50 Kabwe
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia 
12:20 Dar nadziei - historia Tony’go 
  Melendeza - film
13:00 Procesja dziejów
13:20 Koncert życzeń
14:10 Paweł VI papież czasów burzy 
  odc. 2 - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:20 Drewno - ekosurowiec
17:30 Spotkanie Rodziny Radia 
  Maryja w parafii pw. Zbawiciela 
  Świata w Ostrołęce
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. 124 
  - serial
23:00 Śladami apostoła Pawła 
  odc. 4 - serial
23:45 W góreckim domku ogrodnika

05:45 O mnie się nie martw odc. 129 
  s. 10 - serial
06:40 Coś dla Ciebie odc. 199
07:05 Na sygnale odc. 66 - serial
07:35 Ogrodowi odc. 27
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 374
11:25 Rodzinka.pl odc. 180 s. 8 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2071 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 89 - serial
14:10 O mnie się nie martw odc. 129 
  s. 10 - serial
15:05 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
  rozdział odc. 101 - serial
15:50 Zainwestuj w marzenia 
  odc. 12 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 65 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 79 s. 4 - serial
19:10 Na sygnale odc. 67 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 2071 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2072 
  - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
  odc. 110
20:55 M jak miłość odc. 1448 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Za marzenia odc. 25 s. 2 - serial
22:50 Zainwestuj w marzenia 
  odc. 12 - serial
23:00 Trzynaście lat odc. 3 - serial
00:05 Fałszerze. Powrót sfory 
  odc. 8 - serial

05:50 Uwaga! odc. 5685 

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

  odc. 13 s. 3

07:55 Akademia ogrodnika odc. 13

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2463

11:00 Ukryta prawda odc. 1052 - serial

12:00 Szpital odc. 941 - serial

13:00 Szkoła odc. 704 - serial

14:00 19+ odc. 405 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 5

15:30 Szkoła odc. 705 - serial

16:30 19+ odc. 406 - serial

17:00 Szpital odc. 942 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1053 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5686

20:10 Doradca smaku odc. 6 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2881 - serial

20:55 Milionerzy odc. 279,

21:30 Projekt Lady odc. 2 s. 4

22:35 Miasto złodziei - dramat

01:05 Co za tydzień odc. 902 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 757 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 758 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 144 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 627 - serial
12:00 Gliniarze odc. 188 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 509 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2890 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 380 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 4155
16:30 Na ratunek 112 odc. 357 - serial
17:00 Gliniarze odc. 347 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2891 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 460 - serial
20:10 Transformers: Ostatni Rycerz 
  - film
23:30 Ślad odc. 79 - serial
00:40 Plan ucieczki - film

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1306

07:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 2 - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 60 

  s. 5 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 273 - serial

10:00 Galileo odc. 215

11:00 V.I.P. odc. 22 s. 3 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 123 - serial

13:00 Miodowe lata odc. 97 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 40 - serial

14:15 MacGyver odc. 81 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 14 - serial

16:15 Drużyna A odc. 22 - serial

17:15 Paulina odc. 92 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 126 - serial

19:00 Miodowe lata odc. 119 - serial

20:00 Galileo odc. 216

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 188 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 189 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 24 - serial

00:00 Champion II - film

02:00 Benny Hill odc. 47

07:15 Shimmer i Shine odc. 47 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 38 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 9 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 114 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 34 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 50 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 22 - serial
09:15 Bolek i Lolek na Dzikim 
  Zachodzie odc. 7 - serial
09:30 Domisie
10:00 Mój zwierzyniec odc. 32
10:15 Strażak Sam odc. 7 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 11 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 7 s. 5 - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 8 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 63 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 64 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 23 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 29 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 66-68 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 40 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 63 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 35 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 64 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 10 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 21 - bajka
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 69 - serial
14:40 Tabaluga odc. 56 - serial
15:10 Mój zwierzyniec odc. 33
15:25 Yakari odc. 38 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 42
16:30 Dinotrux odc. 39 - serial
17:00 Bella i Sebastian odc. 1,2 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 9 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 65 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 66 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 24 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 9 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 40 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 13 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 38 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 36 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
 cała Polska czyta dzieciom 
 odc. 171
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 19 
  - serial



Wtorek, 28 maja 2019

05:40 Jaka to melodia?
06:20 Wieczna miłość odc. 181 
  s. 2 - serial
07:10 Elif odc. 492 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 85 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 137 
  s. 11 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 101 
  s. 8 - serial
11:30 Korona królów odc. 229 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy odc. 200
12:55 Wyspy Kanaryjskie odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 493 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 124 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 182 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3499
18:30 Korona królów odc. 230 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 125 - serial
21:00 Głębia ostrości odc. 17
21:40 Zaginiona odc. 4 - serial
22:40 Zaginiona odc. 5 - serial
23:50 Miasto gniewu odc. 26 s. 2 
  - serial
00:30 Akta Odessy - film

06:00 Ukryta prawda odc. 584 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 81 - serial

07:55 Szpital odc. 279 - serial

08:50 Big Brother odc. 57

09:50 Big Brother Pobudka odc. 52

09:55 Zakochani po uszy odc. 74 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 119 - serial

12:45 19+ odc. 120 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 343 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 52

14:20 Sąd rodzinny odc. 82 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 119 - serial

16:20 Szpital odc. 280 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 52

17:25 Prawo Agaty odc. 4 s. 3 - serial

18:25 Ugotowani odc. 6 s. 13

19:30 Zakochani po uszy odc. 75 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 58

21:00 Komora - thriller

23:20 Big Brother Nocą odc. 42

23:55 Psy - film

02:15 Druga strona medalu odc. 6 s. 2

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 16 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 43 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 39 

  - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 25

09:00 Septagon odc. 51 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 42

11:30 Sekrety sąsiadów odc. 27 - serial

12:00 Galileo odc. 750

13:00 Detektywi w akcji odc. 43 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 172

15:00 Policjantki i policjanci odc. 555 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 88 

  - serial

17:00 Joker odc. 10

18:00 Septagon odc. 52 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 556 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 310 - serial

21:00 Selekcja: Odwrócony odc. 2 - film

21:55 Reakcja łańcuchowa - thriller

00:10 Zagadkowe zgony odc. 6 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 52

07:00 Zbuntowany anioł odc. 229

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 107 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 8 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 74 

  s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 9 

  s. 9 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 10 

  s. 9 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 23 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 24 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 86 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 8 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 9 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 107 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 108 s. 3 - serial

20:00 13. dzielnica - film

21:30 Nikita - film

00:00 Elektra - film

01:55 Rodzinny interes odc. 8 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1491

08:35 Mokry władca rozumu - komedia

09:00 Jańcio Wodnik - dramat

11:00 Blisko, coraz bliżej odc. 2 - serial

12:25 Blisko, coraz bliżej odc. 3 - serial

13:50 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1491

14:05 Studio Kultura - niedziela z...

14:40 Party przy świecach

15:50 Mała Moskwa - melodramat

18:00 Ewolucja hip-hopu odc. 4 - serial

19:00 Teledysk

19:15 Kronos odc. 35

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Siostra Angelica - dramat

21:30 Gusta i guściki - komediodramat

23:30 One. Kobiety Kultury odc. 11

00:00 Czarnowidzka - dramat

00:35 Penderecki. Droga przez labirynt 

  - film

06:50 Był taki dzień odc. 576

06:55 Dziennik telewizyjny

07:40 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 12 - serial

08:55 Flesz historii 

09:20 Odkryć prawdę - film

10:15 Sensacje XX wieku odc. 62

10:45 Spór o historię odc. 194

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 17

12:20 Czas honoru odc. 51 - serial

13:15 Życie odc. 10 - serial

14:20 Angielscy chłopcy z bombowców 

  - film

16:00 Marzyciele odc. 32 

16:30 Taśmy Chromińskiego - film

17:50 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:20 Rodziny Wyklętych mają 

  głos odc. 7

18:50 Polska Kronika Filmowa odc. 17

19:05 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 13 - serial

20:05 Ślązacy z bombowców - film

21:05 Powrót czarnej śmierci - film

22:00 Po PRL-u odc. 13

22:35 Dzieje grzechu - melodramat

00:55 Sensacje XX wieku odc. 56

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie
09:10 Papież Polak do Rodaków 
  - serial
09:40 Młodzi światu
09:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc Ojczyzna
11:45 Święty na każdy dzień
11:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia 
12:20 Sanktuaria polskie
13:30 Łaska niepojęta - koncert 
  zespołu Billy Gaithera
14:00 Dziesięć przykazań odc. 124 
  - serial
14:50 Kosmos - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli
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 Głos serca odc. 31 s. 3 - serial
22:40 Na przekór ciemności - film
23:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

05:45 M jak miłość odc. 1448 - serial
06:40 Być jak Lewandowski
07:05 Na sygnale odc. 67 - serial
07:35 Ogrodowi odc. 28
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 375
11:25 Rodzinka.pl odc. 181 s. 8 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2072 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 90 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1448 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 102 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 66 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 80 s. 4 - serial
19:10 Na sygnale odc. 68 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 2072 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2073 
  - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
  odc. 111
20:55 M jak miłość odc. 1449 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Kulisy Tureckich Linii Lotniczych 
  - film
23:55 Za marzenia odc. 25 s. 2 - serial
00:50 Rodzinka.pl odc. 263 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 6

07:50 Doradca smaku odc. 6 s. 10 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2464

11:00 Ukryta prawda odc. 1053 - serial

12:00 Szpital odc. 942 - serial

13:00 Szkoła odc. 705 - serial

14:00 19+ odc. 406 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 5

15:30 Szkoła odc. 706 - serial

16:30 19+ odc. 407 - serial

17:00 Szpital odc. 943 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1054 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5687

20:10 Doradca smaku odc. 12 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2882 - serial

20:55 Milionerzy odc. 280

21:35 Strzelec - film

00:05 Kuba Wojewódzki odc. 7 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 759 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 760 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 145 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 628 - serial
12:00 Gliniarze odc. 189 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 510 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2891 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 381 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 4156
16:30 Na ratunek 112 odc. 358 - serial
17:00 Gliniarze odc. 348 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2892 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 461 - serial
20:10 Plan ucieczki - film
22:35 Ślad odc. 80 - serial
23:40 W imię zasad - film
01:50 Nasz nowy dom odc. 73

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1307

07:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 3 - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 61 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 274 - serial

10:00 Galileo odc. 216

11:00 V.I.P. odc. 1 s. 4 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 119 - serial

13:00 Miodowe lata odc. 126 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 41 - serial

14:15 MacGyver odc. 82 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 15 - serial

16:15 Drużyna A odc. 23 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 93 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 98 - serial

19:00 Miodowe lata odc. 110 - serial

20:00 Galileo odc. 217

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 190 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 191 - serial

23:00 Braven - film

01:00 STOP Drogówka odc. 157

07:15 Shimmer i Shine odc. 48 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 39 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 10 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 115 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 35 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 51 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 23 - serial
09:15 Bolek i Lolek odc. 9 - serial
09:30 Domisie
10:00 Przyjaciele lasu odc. 33
10:15 Strażak Sam odc. 9 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 12 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 8 s. 5 - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 9 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 65 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 66 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 24 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 30 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 69-71 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 41 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 64 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 36 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 65 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 11 - serial
13:55 Teleranek odc. 86
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 44 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 70 - serial
14:40 Tabaluga odc. 57 - serial
15:10 Przyjaciele lasu odc. 33
15:25 Yakari odc. 39 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 43
16:30 Dinotrux odc. 40 - serial
17:00 Bella i Sebastian odc. 3,4 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 10 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 67 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 68 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 25 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 10 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 41 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 14 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 39 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 37 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 170
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 22 
  - serial
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05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 182 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 493 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 86 s. 7 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 138 
  s. 11 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 102 
  s. 8 - serial
11:30 Korona królów odc. 230 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:55 Wyspy Kanaryjskie odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 494 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Leśniczówka odc. 125 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 183 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3500
18:30 Korona królów odc. 231 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Senegal - Polska: studio - piłka 
  nożna
20:20 Senegal - Polska - piłka nożna
22:45 Zakładnicy Putina - film
23:40 Bez tożsamości odc. 34 
  s. 2 - serial
00:30 Warto rozmawiać

06:00 Ukryta prawda odc. 585 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 82 - serial

07:55 Szpital odc. 280 - serial

08:50 Big Brother odc. 58

09:50 Big Brother Pobudka odc. 53

09:55 Zakochani po uszy odc. 75 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 121 - serial

12:45 19+ odc. 122 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 344 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 53

14:20 Sąd rodzinny odc. 83 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 120 - serial

16:20 Szpital odc. 281 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 53

17:25 Prawo Agaty odc. 5 s. 3 - serial

18:25 Ugotowani odc. 7 s. 13

19:30 Zakochani po uszy odc. 76 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 59

21:00 Tammy - komedia

23:10 Big Brother Nocą odc. 43

23:45 Jump Street 21 - komedia

02:00 Druga strona medalu odc. 7 s. 2

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 17 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 44 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 40 

  - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 26

09:00 Septagon odc. 52 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 43

11:30 Sekrety sąsiadów odc. 28 - serial

12:00 Galileo odc. 751

13:00 Detektywi w akcji odc. 44 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 173

15:00 Policjantki i policjanci odc. 556 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 89 

  - serial

17:00 Joker odc. 11

18:00 Septagon odc. 53 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 557 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 311 - serial

21:00 Krwawe igrzyska - film

23:05 Łzy słońca - dramat

01:40 Transakcje za milion dolarów 

  - Los Angeles odc. 8 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 53

07:00 Zbuntowany anioł odc. 230

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 108 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 9 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 75 

  s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 10 

  s. 9 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 11 

  s. 9 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 24 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 1 s. 7 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 87 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 9 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 10 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 108 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 109 s. 3 - serial

20:00 Naznaczony - horror

22:00 I stanie się koniec - film

00:25 Bez litości odc. 6 s. 2 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Trzynaste piętro - film

08:50 Mała Moskwa - melodramat

11:00 Blisko, coraz bliżej odc. 4 - serial

12:25 Blisko, coraz bliżej odc. 5 - serial

13:55 Studio Kultura - rozmowy

14:15 Bo we mnie jest seks - piosenki 

  Kaliny Jędrusik

15:15 Którędy po sztukę 

15:25 Mąż pod łóżkiem Nowele filmowe 

16:05 Jeszcze nie wieczór  

  - komediodramat

18:00 Po śladach. Ars Nova Jacka 

  Urbaniaka - film

18:50 Teledyski

19:25 Chuligan literacki odc. 128

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Człowiek z Hawru  

  - komediodramat

22:05 Pegaz odc. 130

22:45 Rumble. Jak Indianie zatrzęśli 

  światem muzyki - film

00:35 Jarosław Śmietana i Wojciech 

  Karolak 

06:50 Był taki dzień odc. 577

07:00 Dziennik telewizyjny

07:40 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 13 - serial

08:35 Archiwum zimnej wojny odc. 22

09:10 Taśmy Chromińskiego - film

10:35 Sensacje XX wieku odc. 63

11:10 Ślązacy z bombowców - film

12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 17

12:20 Czas honoru odc. 52 - serial

13:20 Wszystkie kolory świata 

  odc. 11 - serial

14:25 Józef Czapski - świadek wieku 

  1896-1993 - film

15:35 Odtajnione akcje szpiegowskie 

  odc. 6 - serial

16:30 W pogardzie i chwale - Wojciech 

  Korfanty - film

17:30 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:00 Niecała nieprawda czyli PRL 

  w DTV odc. 76

18:30 Polska Kronika Filmowa odc. 17

18:45 Pogranicze w ogniu odc. 1 - serial

19:55 Konwój: bitwa o Atlantyk 

  odc. 1 - serial

21:00 Sekrety amerykańskiej mafii 

  odc. 3 - serial

22:00 Marzyciele odc. 32

22:35 Wszystko, co kocham - dramat

00:15 Sensacje XX wieku odc. 62

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
  Świętego Franciszka  
  z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia
12:20 Podróż Jessiki - dramat
13:45 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
14:00 Głos serca odc. 31 - serial
14:40 „… a hańdownych czasów żodyn 
  już nie wróci” - Pieśniczki 
  spod Równicy
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Z Benedyktem XVI rok, po roku 
  odc. 3 - serial
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków - 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 Jeszcze Polska nie zginęła, 
  dopóki kochamy - film
22:40 Najkrótsza droga do domu: 
  C.S.Lewis - film
23:40 Mama Limma - film

05:45 M jak miłość odc. 1449 - serial
06:35 Pożyteczni.pl 
07:05 Na sygnale odc. 68 - serial
07:35 Ogrodowi odc. 29
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 376
11:25 Rodzinka.pl odc. 182 s. 8 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2073 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 91 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1449 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 103 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 67 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 81 s. 4 - serial
19:10 Festiwal „Dwa Teatry - Sopot 
  2019”
19:35 Barwy szczęścia odc. 2073 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2074 
  - serial
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
  i „Na sygnale” odc. 49 - serial
20:55 Na dobre i na złe odc. 745 
  - serial
21:55 Na sygnale odc. 234 - serial
22:35 Alfie - komediodramat
00:30 O mnie się nie martw odc. 129 
  s. 10 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 6

07:50 Doradca smaku odc. 12 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2465

11:00 Ukryta prawda odc. 1054 - serial

12:00 Szpital odc. 943 - seria

13:00 Szkoła odc. 706 - serial

14:00 19+ odc. 407 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 6

15:30 Szkoła odc. 707 - serial

16:30 19+ odc. 408 - serial 

17:00 Szpital odc. 944 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1055 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5688

20:10 Doradca smaku odc. 9 s. 10 

20:15 Na Wspólnej odc. 2883 - serial

20:55 Milionerzy odc. 281

21:30 R.I.P.D. Agenci z zaświatów - film 

23:40 Tron: Dziedzictwo - film

02:10 American Horror Story: Asylum 

  odc. 5 s. 2 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 761 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 762 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 146 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 629 - serial
12:00 Gliniarze odc. 190 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 511 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2892 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 382 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 4157
16:30 Na ratunek 112 odc. 359 - serial
17:00 Gliniarze odc. 349 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2893 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 462 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
  odc. 266 - serial
20:40 Jeszcze większe dzieci 
  - komedia
22:50 Ślad odc. 81 - serial
23:50 Adrenalina II - Pod napięciem 
  - film
01:50 Nasz nowy dom odc. 75

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1308

07:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 4 - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 62 

  s. 6 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 275 - serial

10:00 Galileo odc. 217

11:00 V.I.P. odc. 2 s. 4 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 110 - serial

13:00 Miodowe lata odc. 98 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 42 - serial

14:15 MacGyver odc. 83 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 16 - serial

16:15 Drużyna A odc. 1 s. 5 - serial

17:15 Paulina odc. 94 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 96 - serial

19:00 Miodowe lata odc. 111 - serial

20:00 Galileo odc. 218

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 192 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 193 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 25 - serial

00:00 Bestie z morza powracają 

  - thriller

02:00 Benny Hill odc. 19

07:15 Shimmer i Shine odc. 49 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 40 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 11 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 116 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 36 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 52 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 24 - serial
09:15 Bolek i Lolek odc. 2 - serial
09:30 Domisie
10:00 Zwierzaki Czytaki odc. 63
10:15 Strażak Sam odc. 10 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 13 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 9 s. 5 - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 10 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 67 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 68 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 25 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 31 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 72-74 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 42 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 65 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 37 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 1 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 12 - serial
13:55 Supełkowe ABC odc. 137
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 45 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 71 - serial
14:40 Tabaluga odc. 58 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 46
15:25 Yakari odc. 40 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 44
16:30 Dinotrux odc. 41 - serial
17:00 Bella i Sebastian odc. 5,6 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 11 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 69 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 70 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 26 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 12 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 42 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 15 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 40 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 38 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 169
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 169
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 23 
  - serial
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Na zdjęciu od lewej Agata Janiszewska i Dominika Bera z klasy 2 technikum 
żywienia z ZS w Kowalewie Pomorskim

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

ogórek z musem chrzanowym
Składniki: 

ogórek świeży 2 sztuki
serek chrzanowy 
np. łaciaty 1 opakowanie
łosoś wędzony 200g
sól i pieprz do smaku
koperek ½ pęczka

Sposób wykonania:

Ogórki obierz ze skórki 
i pokrój na 6 części. Z każdej 
części wydrąż miąższ. Wędzo-
nego łososia pokrój w drobną 
kostkę. Koperek drobno po-
siekaj. Serek chrzanowy  wy-
mieszaj dokładnie z łososiem 
i koperkiem. Dosmacz solą 
i pieprzem. Przygotowanym 
musem nafaszeruj części 
ogórka. Możesz udekorować 
kiełkami. 

Smacznego!
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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. 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.

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 
weekendowy 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.

Udany czas. Nie zabraknie okazji do radości i zabawy. Poczujesz się wyluzowany, 
zrelaksowany, będziesz o wiele bardziej tolerancyjny i wyrozumiały niż zwykle. Ktoś 
poprosi cię, byś został mediatorem między zwaśnionymi stronami. Dobrze sobie pora-
dzisz 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.



REGION22 Czwartek 23 maja 2019

„Piątka Girzyńskiego”
rozmowa  Wywiad z dr. Zbigniewem Girzyńskim kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego

Trwają zapisy 
na bezpłatne szkolenia
Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w maju bezpłatne szkolenia w te-
macie „Zapobieganie wypłacie nienależnych świadczeń – współpraca ZUS i płat-
ników składek w zakresie kontroli zwolnień lekarskich”.

Region

Podczas szkolenia omówione 
zostaną:

• działania ZUS podejmowa-
ne w ramach przeciwdziałania 
wzrostowi absencji chorobowej  
i zapobiegania wypłacie nienależ-
nych świadczeń,

• kontrola prawidłowości wy-
korzystywania zwolnień lekarskich 

– kontrola „krok po kroku” wraz 
z przykładami,

• kontrola prawidłowości orze-
kania o czasowej niezdolności do 
pracy z powodu choroby,

• zasady współpracy ZUS 
z płatnikami składek w zakresie 
kontroli zwolnień.

Szkolenia odbędą się:

• w Grudziądzu – 24 maja 
o godz. 11:00, ul. Wybickiego 39. Na 
szkolenie obowiązują wcześniejsze 
zapisy  pod nr tel.  56 45 06 825

• w Lipnie  – 24 maja o godz. 
9:00, ul. Mickiewicza 43, zapisy pod 
nr. tel.  54 288 61 50

• we Włocławku – 27 maja 
o godz. 10:00, ul. Płocka 167, sala 
104, zapisy pod nr. Tel. 502 008 
960

• w Rypinie – 29 maja o godz. 
9:00, ul. Mławska 12, zapisy pod nr 
tel. 54 280 28 34/35

• w Brodnicy – 31 maja o godz. 
10:00, Mały Rynek 5, zapisy pod nr 
tel. 56 498 35 81

(red), fot. ilustracyjne

– Kandyduje Pan do Parla-
mentu Europejskiego. Jakie do-
świadczenie ma Pan, aby dobrze 
reprezentować Polskę w tej in-
stytucji?

– Przez całe moje zawodowe 
życie, a mam już lat 46, zajmuję 
się problematyką międzynarodo-
wą. Znaczna część mojego dorobku 
naukowego poświęcona jest histo-
rii dyplomacji. Te doświadczenia 
sprawiły, że sprawując przez trzy 
kadencja mandat posła na Sejm 
RP zasiadałem w komisji spraw 
zagranicznych, reprezentowałem 
również Polskę w ważnych insty-
tucjach międzynarodowych takich 
jak Zgromadzenia Parlamentarne: 
Rady Europy czy Inicjatywy Środ-
kowoeuropejskiej. 

– Kandydatów z naszego 
regiony do Parlamentu Euro-
pejskiego jest wielu – 60 osób. 
Dlaczego więc warto zagłosować 
właśnie na Pana?

– Jako człowiek, który w na-
szym regionie na co dzień mieszka 
i pracuje znam jego problemy, po-
ruszam się drogami czy koleją wio-
dącą przez nasze województwo, po 
prostu go rozumiem. Wiem także 
jak zabiegać o to, aby nasze sprawy 
były bardziej obecne i rozumiane 
przez osoby zajmujące się decydo-
waniem o przyznawaniu środków 
unijnych na rozwój regionalny.

– wszyscy kandydaci dekla-
rują, że będą o to zabiegali, że 
będą naszymi ambasadorami. 
Dlaczego wiec zaufać Panu?

– To prawda chętnych na am-
basadorów naszych spraw w Eu-
ropie nie brakuje. Praca w Parla-
mencie Europejskim, tak jak ja ją 
pojmuję, nie polega tylko na  repre-
zentowaniu nas w Brukseli. Amba-
sador bowiem to ktoś, kto wyjeżdża 
z naszego kraju aby nas reprezen-
tować gdzieś daleko, bardzo rzadko 
nas odwiedzając. Angielskie poeta 

i dyplomata przełomu XVI i XVII 
wieku Henry Wotton stwierdził 
barwnie, że „ambasador to uczci-
wy człowiek, wysłany za granicę, 
by kłamać dla dobra swojego kra-
ju”. Inaczej pojmuję rolę posła do 
Parlamentu Europejskiego. Polsce, 
a naszemu regionowi w szczegól-
ności potrzeba eurodeputowanych, 
którzy będą wykorzystywali swoją 
pozycję do czynnego angażowania 
się w to, aby jak najwięcej ze środ-
ków przyznanych Polsce z budżetu 
Unii Europejskiej trafiało do nasze-
go województwa na najbardziej pa-
lące problemy.

– To wszystko brzmi bardzo 
przekonująco, ale ci „ambasado-
rowie regionu” zajmują wyższe, 
często pierwsze miejsca na li-
stach. Czy warto więc ryzykować 
oddając głos na Pana, kandydata 
z miejsca 5 na liście PiS?

– Rozumiem ten dylemat, ale 
wybory wygrywa ten kto zdobywa 
najwięcej głosów, a nie ten kto jest 
na wyższej pozycji. Gdy ostatnio 
kandydowałem w wyborach do sej-
mu także startowałem z dalszych 
pozycji. A mimo to uzyskałem zde-
cydowanie najlepszy wynik na liście 
daleko w tyle zostawiając kandy-
datów z pierwszego czy drugiego 
miejsca. Spokojnie więc można za-
ufać mi i tym razem. Zwłaszcza, 
że kandyduję z pozycji nr 5, która 
jest symbolem nowych propozycji 
programowych Prawa i Sprawiedli-
wości tzw. „nowej piątki” Jarosława 
Kaczyńskiego. 

– Skoro o programie mowa 
to jakie główne cele stawia sobie 
Pan jako eurodeputowany?

– Przede wszystkim to rzetel-
na praca w ramach mojego ugru-
powania, które jako jedyne ma jak 
zawsze jasny program i wiarygod-
ność, że nie tylko obiecuje, ale go 
realizuje. Mam jednak także swo-
je propozycji, taką moją osobistą 
„piątkę Girzyńskiego”.

– Co wiec mamy w tej „piąt-
ce”?

– Po pierwsze infrastruk-
tura drogowa, kolejowa i wodna 
(największe miasta naszego wo-
jewództwa łączy Wisła). Musi ona 
jednoczyć cały region, aby umożli-
wić jego harmonijny rozwój. Połą-
czenia komunikacyjne są układem 
nerwowym gospodarki.

Po drugie walka z biurokracją 
i zabieganie o proste przepisy w za-
kresie rozliczania środków unij-
nych. Nie może być tak, że więcej 
czasu zajmuje nam wypełnianie 
setek dokumentów niż sam proces 
inwestycyjny. 

Po trzecie więcej pieniędzy na 
naukę i edukację. Świat się dyna-
micznie zmienia, aby tym wyzwa-
niom sprostać musimy inwesto-
wać w człowieka, zwłaszcza w jego 
kształcenie. Mamy bardzo dobre 
uczelnie wyższe i mimo proble-
mów dobre szkoły. Wymagają one 
jednak doinwestowania. Wiele pie-
niędzy unijnych przez lata wyda-
wano i wydaje się na różne kursy 
i szkolenia organizowane przez 

często przypadkowe instytucje za-
miast kierować je do tych, które za 
to odpowiadają. To ważne ponie-
waż naukowa jest motorem napę-
dzającym gospodarkę.

Po czwarte kultura i historia. 
Mamy unikatową architekturę, 
wspaniałe zabytki i porywające wy-
darzenia kulturalne. A jednak słabo 
się z nimi przebijamy. Jesteśmy jak 
polskie rolnictwo 30 lat temu, któ-
re produkowało zdrową żywność, 
ale nie mogło się z nią przebić bo 
była kiepsko opakowana. To należy 
zmienić. Zabytki, wydarzenia kultu-
ralne, inscenizacje historyczne na 
całym świecie generują duże zyski 
i są ważnym ogniwem w gospodar-
ce i dochodzie narodowym. U nas 
też tak może być. Fundusze na ani-
mowanie takich przedsięwzięć są 
inwestycją, która będzie się zwra-
cała modernizując kraj z zachowa-
niem jego bogatego dziedzictwa.

Po piąte sport i kultura ma-
sowa. To jednocześnie inwestycja 
w nasze zdrowie i samopoczucie. 
Generowanie pieniędzy na dziecię-
ce i młodzieżowe kluby sportowe, 
akademie piłkarskie, kadrę wy-
chowawców i trenerów, wszystko 
to przysporzy nam nie tylko ko-
lejnych mistrzów olimpijskich (to 
przy okazji), ale przede wszystkim 
zdrowych i sprawnych Polaków.

– Dziękuję za rozmowę.
– Ja także dziękuję i zapraszam 

do urn wyborczych już w najbliższą 
niedzielę 26 maja.

(red.)

Dzieci dla policji
Od 6 maja 2019 r. ruszył ogłoszony przez Biuro Ruchu 
Drogowego KGP konkurs literacki dla uczniów klas 
I – III szkół podstawowych pn. „Rymowanka-Zachę-
canka”, promujący „Ogólnopolski Policyjny Dzień Od-
blasków” w 2020 roku oraz ideę używania elementów 
odblaskowych.

Region

Co trzeba wiedzieć przystę-
pując do konkursu?

– rozpoczyna się 6 maja 2019 
r. i trwa do 12 lipca 2019 r.

– ma zachęcać jak najwięk-
szą liczbę pieszych do korzysta-
nia z elementów odblaskowych 
nie tylko po zapadnięciu zmroku 
poza obszarem zabudowanym, 
ale również w obszarze zabudo-
wanym, na nieoświetlonych lub 
słabo oświetlonych odcinkach 
dróg;

– polega na ułożeniu czte-
rowersowej rymowanki zachę-
cającej do używania elementów 
odblaskowych;

– prace (rymowanki) należy 
przesłać na adres właściwej ko-
mendy wojewódzkiej Policji / Ko-
mendy Stołecznej Policji, z dopi-
skiem „Konkurs na rymowankę”;

– przystąpić do konkursu 
może każda szkoła, która zgłosi 
prace wykonane przez uczniów 
klas I - III szkół podstawowych 
znajdujących się na terenie Rze-
czypospolitej Polskiej;

– rozstrzygnięcie konkur-
su nastąpi do 30 sierpnia 2019 r.,  
a 1 października 2019 r. odbędzie 
się uroczyste wręczenie nagród 
laureatom.

(red)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Czy program obejmie teraz wszystkie dzieci 
w pieczy zastępczej?

Dotychczas świadczenia z programu „Rodzina 
500+” otrzymywały dzieci w rodzinach za-
stępczych, rodzinnych domach dziecka oraz 
w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego.  Od 1 lipca świadczenie otrzyma-
ją również dzieci umieszczone w innych insty-
tucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli 
w pozostałych placówkach opiekuńczo-wy-
chowawczych, regionalnych placówkach opie-
kuńczo-terapeutycznych i  interwencyjnych 
ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie 
także dzieci umieszczone w domach pomocy 
społecznej. W sumie to ok. 13,8 tys. nowych 
dzieci ze świadczeniem 500+.

Jaki termin na złożenie wniosku 
mają świeżo upieczeni rodzice?

Obecnie świadczenie wychowawcze 
przysługuje, co do zasady, od miesią-
ca złożenia wniosku. Brak złożenia 
wniosku w miesiącu, w którym dziecko 
się urodziło, oznaczało brak prawa do 
świadczenia za ten miesiąc. Od 1 lipca 
rodzice będą mieli aż 3 miesiące od uro-
dzenia dziecka na złożenie wniosku. To 
ważny zapas czasu w tak gorączkowym 
okresie, wypełnionym nowymi obwiąz-
kami. Oczywiście świadczenie 500+ 
otrzymają  z wyrównaniem od dnia na-
rodzin dziecka.

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze 
na nowych zasadach?

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. 
Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat 
w zależności od miesiąca złożenia wniosku: Złożenie wniosku w okre-
sie lipiec–sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od 
lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r. 
Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wy-
równaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopa-
da 2019 r. Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świad-
czenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. Złożenie wniosku w listopadzie 
2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, 
zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r. Złożenie 
wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, 
że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, 
zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Czy procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń 
zostanie uproszczona?

Jak już wiadomo, zniesione zostaje kryterium dochodowe. To ozna-cza, że  rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnio-ski drogą elektroniczną. To nie koniec uproszczeń proceduralnych.  Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie bę-dzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Odpada więc czasochłonna weryfikacja wy-mogu ustalenia alimentów na dziecko.

Co z terminami dla rodziców, którzy mają 
przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziec-
ko, a chcą wnioskować o „500+” również na 

pierwsze dziecko?

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świad-
czenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do  
30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden 
wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 
na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od  
1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko 
(na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast 
od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które 
świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 
r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć 
wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać 
świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko 
z wyrównaniem od lipca br. 

Do kiedy trzeba złożyć wniosek, by móc uzyskać 
prawo do świadczenie 500+?

 
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych 
zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obec-
nie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek 
w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. 
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca wrze-
śnia 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadcze-
nie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypła-
cone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży 
wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługi-
wać od miesiąca złożenia wniosku.

Czy świadczenie będzie wypłacane 
w przypadku śmierci jednego 

z rodziców?

W przypadku śmierci jednego z rodziców, 
któremu świadczenie zostało wcześniej 
przyznane lub który zmarł przed roz-
patrzeniem złożonego wniosku, wpro-
wadzona zostaje ciągłość świadczenia 
wychowawczego. Oznacza to, że ro-
dzic, który został z dzieckiem, nie traci 
automatycznie prawa do przyznanego 
świadczenia na dziecko. Aby zachować 
ciągłość świadczenia  rodzic, który został 
z dzieckiem, musi złożyć wniosek w ter-
minie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego 
rodzica.
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KALENDARIUM
Czwartek 23 maja
1892 – Krakowski kościół Ducha Świętego został wysadzony w 

powietrze w celu pozyskania gruntu pod budowę gmachu Teatru im. 
Juliusza Słowackiego. Na wieść o tym wydarzeniu Jan Matejko zwró-
cił dyplom honorowego obywatela miasta Krakowa, oświadczając przy 
tym, że już nigdy nie będzie wystawiał w nim swoich obrazów.

1920 – Cierpiący na upojenie senne prezydent Francji Paul Descha-
nel wypadł w nocy w samej piżamie z jadącego pociągu, doznając nie-
groźnych obrażeń

1968 – W katastrofie myśliwca MiG-21 w Zegrzu Pomorskim zginął 
pilot.

1984 – Sąd Wojskowy w Warszawie skazał zaocznie płka Ryszarda 
Kuklińskiego na karę śmierci.

Piątek 24 maja
1829 – Papież Pius VIII ogłosił encyklikę Traditi humilitati, potę-

piającą nowe doktryny filozoficzne faworyzujące indyferentyzm, nowe 
tłumaczenia Pisma Świętego pozbawione imprimatur kościelnego, sto-
warzyszenia sekretne i broniącą sakramentalnego związku małżeń-
skiego.

1943 – Brytyjski ambasador przy polskim rządzie na uchodźstwie 
w Londynie Owen O’Malley przesłał do ministra spraw zagranicznych 
Anthony’ego Edena tajny raport na temat zbrodni katyńskiej, w któ-
rym wskazał na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zbrodni 
przez ZSRR.

1953 – Podczas odbywających się w Warszawie X Mistrzostw Euro-
py w Boksie stoczono walki finałowe. Polscy bokserzy zdobyli 5 złotych 
medali, trzykrotnie pokonując reprezentantów ZSRR.

Sobota 25 maja
1948 – W więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie wykonano wy-

rok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim.
1961 – Program Apollo: John F. Kennedy przedstawił w czasie prze-

mówienia w Kongresie projekt wysłania do końca dekady człowieka na 
Księżyc i jego bezpiecznego sprowadzenia na Ziemię.

1980 – Na mityngu w niemieckim Eberstadt Jacek Wszoła ustano-
wił rekord świata w skoku wzwyż (2,35 m).

Niedziela 26 maja
1584 – Uwięziony z rozkazu kanclerza wielkiego koronnego Jana 

Zamoyskiego hetman kozacki, rotmistrz królewski i kalwinista Samuel 
Zborowski został ścięty na dziedzińcu zamku wawelskiego.

1954 – U wybrzeży stanu Rhode Island doszło do serii eksplozji 
na pokładzie lotniskowca USS Bennington, w wyniku czego zginęło 103 
członków załogi, a 201 zostało rannych.

1956 – W Krakowie zainaugurował działalność kabaret Piwnica pod 
Baranami.

1978 – W Atlantic City otwarto pierwsze legalne kasyno na wschod-
nim wybrzeżu USA.

Poniedziałek 27 maja 
1906 – Na Bali tubylcy splądrowali rozbity na rafie koralowej chiń-

ski statek. Po odmowie zapłaty odszkodowania, Holenderzy rozpoczęli 
najpierw blokadę południowego wybrzeża, a 14 września interwencję 
zbrojną na wyspie.

1929 – Koło Łowicza Eugeniusz Bodo prowadzący swojego Chevro-
leta, którym podróżował wraz z kolegami z kabaretu „Morskie Oko”, 
uderzył w ciemnościach w nieoznakowaną stertę kamieni, w wyniku 
czego śmierć na miejscu poniósł aktor Witold Roland.

1960 – Na antenie Programu I Polskiego Radia wyemitowano pre-
mierowy odcinek powieści radiowej W Jezioranach.

1980 – W południowokoreańskim mieście Kwangju (Gwangju) 
wojsko krwawo stłumiło trwające od 18 maja powstanie skierowane 
przeciwko zamachowi stanu z 12 grudnia 1979 i rządom wojskowej dyk-
tatury gen. Chun Doo-hwana. Według oficjalnych danych zginęło 207 
osób, a 987 zostało rannych.

Wtorek 28 maja
1942 – W lesie koło Magdalenki Niemcy dokonali egzekucji 223 

więźniów z Pawiaka.
1968 – Krótko po starcie z lotniska Chhatrapati Shivaji w Bombaju 

rozbił się samolot pasażerski Convair 990 Coronado linii Garuda Indo-
nesia, w wyniku czego zginęło 29 osób znajdujących się na pokładzie (15 
pasażerów i 14 członków załogi) oraz jedna osoba na ziemi.

1987 – Lecący z Helsinek samolotem turystycznym Cessna 172 19-
letni zachodnioniemiecki pilot Mathias Rust przekroczył nielegalnie 
radziecką granicę i pomimo wykrycia przez obronę przeciwlotniczą 
doleciał do Moskwy i wylądował w pobliżu Placu Czerwonego.

1993 – Sejm RP uchwalił wotum nieufności wobec rządu Hanny 
Suchockiej.

Środa 29 maja
1945 – Francuzi dokonali bombardowania Damaszku po tym jak 

rząd syryjski odmówił odwołania decyzji o wycofaniu obowiązkowej 
nauki języka francuskiego oraz przyznania gwarancji niezależności 
prywatnych szkół francuskich, utrzymania baz wojskowych i nieszko-
dzenia francuskim interesom militarnym i gospodarczym.

1974 – Sejm PRL przyjął ustawę o przekazywaniu państwu indywi-
dualnych gospodarstw rolnych w zamian za dożywotnią rentę.

1985 – 39 osób (38 Włochów i Belg) zginęło, a ponad 600 zostało 
rannych w zamieszkach między kibicami FC Liverpool i Juventusu Tu-
ryn przed meczem finałowym Pucharu Europy na stadionie Heysel w 
Brukseli.

2016 – Vive Tauron Kielce jako pierwsza polska drużyna wygrała 
Ligę Mistrzów piłkarzy ręcznych, pokonując w meczu finałowym tur-
nieju Final Four w Kolonii węgierski MVM Veszprém KC.

Źródło: wikipedia.org

Święto wszystkich 
strażaków

REGION  W sobotę (18 maja) w Barcinie (powiat żniński) od-
były się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka, organizowane 
przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas uroczystości samorząd 
województwa kujawsko-pomorskiego reprezentował wicemar-
szałek Dariusz Kurzawa. W programie uroczystości znalazły się 
okolicznościowe przemówienia, wręczenie odznaczeń strażac-
kich i festyn strażacki

– Z okazji Wojewódzkich 
Obchodów Dnia Strażaka ży-
czę wszystkim druhom wszel-
kiej pomyślności. Niech walka 
z żywiołami i ratowanie życia 
ludzkiego niesie za sobą zado-
wolenie wewnętrzne. Należą się 
Wam ogromne podziękowania 
za poświęcenie w ochronie naj-
wyższych wartości, za zaanga-
żowanie i gotowość do niesienia 
pomocy. Niech idee czerpane 
bezpośrednio od patrona straża-
ków, św. Floriana, przyświecają 
Wam zawsze, a liczba powrotów 
była taka sama, jak wyjazdów 
do akcji – mówi marszałek Piotr 
Całbecki.

Nad bezpieczeństwem 
mieszkańców województwa ku-
jawsko-pomorskiego czuwa 1,6 
tysiąca zawodowych strażaków 
z Państwowej Straży Pożarnej, 
którzy służą w 30 jednostkach 
ratowniczo-gaśniczych, działają-

cych w pod skrzydłami Komen-
dy Wojewódzkiej PSP, 4 komend 
miejskich oraz 15 komend po-
wiatowych. Strażacy ze struktur 
Ochotniczej Straży Pożarnej to 
855 jednostek przede wszystkim 
na terenach wiejskich, w Kra-
jowym Systemie Ratowniczo-
Gaśniczym działa 209 z nich. 
Liczba czynnych członków OSP 
to ponad 27 tysięcy, a całe śro-
dowisko – z członkami honoro-
wymi, członkami wspierającymi, 
angażującymi się w działalność 
ochotniczych drużyn strażac-
kich paniami oraz drużynami 
harcerskimi i młodzieżowymi – 
to ponad 35 tysięcy osób.

Samorząd województwa ku-
jawsko-pomorskiego od lat kon-
sekwentnie wspiera strażaków 
z regionu w zakupach sprzętu 
i ekwipunku oraz budowie in-
frastruktury szkoleniowej. Do 
tej pory, na rzecz zarówno jed-

nostek Państwowej Straży Po-
żarnej, jak i Ochotniczych Straży 
Pożarnych przeznaczyliśmy ze 
środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego kwotę pra-
wie 44 milionów złotych. Dzięki 
temu udało się zakupić cieżkie 
i średnie wozy bojowe, pojazdy 
specjalistyczne, wyposażyć jed-
nostki straży w kilkaset sztuk 
sprzętu niezbędnego do prowa-
dzenia akcji: motopomp, narzę-
dzi hydraulicznych, zestawów 
ratownictwa medycznego, apa-
ratów do ochrony dróg odde-
chowych, łodzi, sani do ratow-
nictwa lodowego, wentylatorów 
oddymiających, agregatów prą-
dotwórczych i drabin ratowni-
czych.

Po nawałnicach w 2017 roku 
samorząd województwa prze-
kazał na rzecz OSP 25 pilarek 
i 500 specjalistycznych plandek 
do tymczasowego pokrywa-
nia dachów. Dodatkowo dzięki 
marszałkowskim środkom wy-
budowano nową jednostkę ra-
towniczo-gaśniczą i siedzibę Ko-
mendy Powiatowej PSP w Żninie 
oraz centrum szkoleniowe dla 
strażaków w Łubiance (powiat 
toruński), a także wykonano 
termomodernizację 10 strażac-
kich budynków na terenie sied-
miu miejskich i powiatowych 
komend.

(red), fot. Filip 
Kowalkowski
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Niemcy walczący we Wło-
szech w 1944 roku, zdając sobie 
sprawę ze strategicznego zna-
czenia wzgórza Monte Cassino, 
zbudowali na nim oraz sąsied-
nich wzniesieniach pas umoc-
nień, zwany linią Gustawa. 
Liczne bunkry i okopy miały 
zatrzymać pochód aliantów 
w głąb Włoch. Podejmowane 

kilkakrotnie próby zdobycia 
wzgórza przez wojska sprzy-
mierzonych spełzły na niczym. 
Żadnego efektu nie przyniosły 
również ciężkie bombardowa-
nia lotnicze. Lądowanie pod 
Anzio także nie pomogło.

Do pierwszej bitwy o Mon-
te Cassino doszło już w stycz-

niu 1944 roku. Pierwsi uderzyli 
Amerykanie i Wolni Francuzi. 
Niestety straty były tak ogrom-
ne, że musiano przerwać ope-
rację. Kolejne uderzenia Nowo-
zelandczyków, Gurkhów także 
nie powiodły się.

Dowództwo alianckie za-
proponowało, aby czwarte na-
tarcie przeprowadzili Polacy 
z II Korpusu generała Włady-
sława Andersa. Atak rozpoczął 
się 12 maja o godzinie 1:00. 
Żołnierze atakowali w zami-
nowanym, niemal nieosło-
niętym terenie, pod niemiec-
kim ostrzałem prowadzonym 
z bunkrów. 

Pierwszy atak poniósł do-
tkliwe straty ponieważ nie 

udało się utrzymać kluczo-
wych pozycji jak wzgórza „593” 
– „Widmo”. Jednak rozpoznano 
bojem większość niemieckich 
umocnień, co ułatwiło kolejny 
szturm.

Drugi atak przyniósł prze-
łom. Niemiecka 1. Dywizja Spa-
dochronowa po całodobowych 
walkach otrzymała rozkaz wy-
cofania się. Polacy przechwyci-
li meldunek niemiecki o wyco-
faniu się z klasztoru. Nakazano 
ostrzeliwać artylerii drogi od-
wrotu. W nocy z 17 na 18 maja 
1944 roku Niemcy całkowicie 
opuścili klasztor, obawiając się 
okrążenia przez wojska alianc-
kie. Sprzymierzeni przełamali 
ich linię obrony na zachód od 

Doliny Liri. Nad ranem zoba-
czono na ruinach klasztoru 
białą flagę. Wysłano patrol 12 
Pułku Ułanów Podolskich, któ-
ry wkroczył do ruin klasztoru 
i zatknął na murach najpierw 
proporzec pułku, a następnie 
polską flagę. Dopiero kilka 
godzin później na wyraźne 
polecenie gen. Andersa zosta-
ła obok polskiej flagi wywie-
szona flaga brytyjska. 18 maja 
1944 roku w samo południe na 
Monte Cassino polski żołnierz, 
plutonowy Emil Czech odegrał 
nad ruinami klasztoru hejnał 
mariacki, ogłaszając zwycię-
stwo polskich żołnierzy. 

Tekst i fot. (Szyw)
Fot. Wikipedia

Monte Cassino – Polski cmentarz wojenny na Monte Cassino Cassino - Ruiny klasztoru Monte Cassino

XX wiek

Krwawy sukces
W niedzielę obchodziliśmy 75. rocznicę zdobycia 
klasztoru benedyktynów na Monte Cassino. Warto 
przypomnieć kilka faktów dotyczących wydarzeń 
z połowy maja 1944 roku

Upamiętnili bohaterów
REGION  8 harcerzy z Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Golub-Dobrzyń wzięło udział w ofi-
cjalnych uroczystościach upamiętniających 75. rocznicę bitwy pod Monte Cassino we Włoszech. 
Skauci wystawili warty na polskim cmentarzu wojennym w Cassino

W miniony weekend we Wło-
szech odbywały się uroczysto-
ści związane z 75. rocznicą bitwy 
o Monte Cassino. Przedsięwzięcie 
było współorganizowane przez 
Związek Harcerstwa Polskiego 

i polskie władze państwowe w po-
rozumieniu z włoskim regionem 
Lacjum. W programie zaplano-
wano udział ponad 1500 harcerzy 
z całej Polski. Wśród nich znala-
zły się druhny i druhowie z Hufca 

Golub-Dobrzyń. W skład patrolu 
wchodzili: harcmistrz Szymon Wi-
śniewski, przewodnik Mateusz Go-
goliński oraz Maria Kamińska, Julia 
Wesołowska, Julia Talkowska, Julita 
Zabłocka, Maja Jankowska i Jakub 
Brzostowski.

Patrol z Golubia-Dobrzynia 
wyruszył na wyprawę razem z har-
cerzami z Chorągwi Kujawsko-Po-
morskiej z Bydgoszczy. Trasa wio-
dła przez Czechy i Austrię. Harcerze 
zwiedzali Wiedeń, Wenecję, Pizę 
oraz Rzym.

– Program pobytu był bardzo 
urozmaicony i napięty – podkreśla 
hm. Szymon Wiśniewski, komen-
dant Hufca oraz opiekun patrolu. – 
Braliśmy udział w przygotowaniach 

do uroczystości na polskim cmen-
tarzu, spotykaliśmy się z wetera-
nami wojennymi z czasów bitwy. 
Przeszliśmy szlak bitwy o Monte 
Cassino. Wystawiliśmy także ho-
norową wartę przy pomniku upa-
miętniającym żołnierzy 3. Dywizji 
Strzelców Karpackich na wzgórzu 
„593”.

W sobotę 18 maja odbyły się 
oficjalne uroczystości z udziałem 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, cór-
ki gen. Władysława Andersa – Anny 
Marii Anders i prezydenta Włoch 
oraz wielu innych gości. Polscy har-
cerze pełnili honorową wartę przy 
grobach żołnierzy. – Uroczysta 
warta to niezapomniane wydarze-
nie w życiu każdego harcerza – do-

daje komendant Hufca. – Apel pa-
mięci, salwa honorowa oraz pieśń 
Czerwone Maki na Monte Cassino 
na zawsze zostaną zapamiętane 
przez naszych harcerzy. Była to 
niezapomniana lekcja historii i pa-
triotyzmu.

W niedzielę harcerze wyjechali 
do Rzymu, gdzie odbyła się har-
cerska msza święta w Bazylice św. 
Piotra, a następnie ruszyli w drogę 
powrotną do Polski. Wyjazd har-
cerzy został dofinansowany przez 
samorząd województwa, Rządowy 
Program Wsparcia Rozwoju Orga-
nizacji Harcerskich i Skautowych 
oraz Hufiec ZHP Golub-Dobrzyn.

(Red), fot. (Szyw)

Pamiątkowa fotografia z córka gen. Andersa – Anną Anders

W poczcie sztandarowym chorągwi stanął Mateusz Gogoliński Uroczysty apel na polskim cmentarzu na Monte Cassino Na szlaku bitwy o Monte Cassino
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GODZINY OTWARCIA:
PN-PT: 7.OO-18.OO | SOB: 7.OO-14.OO

NOWOŚĆ
w systemie dociepleń

IMPREFARB!

Elastyczna
Deska elewacyjna

w cenie
139zł139zł/m2

Dostępne kolory:
biały, szary, złoty dąb,

mahoń, sosna, 
ciemny orzech.

U nas kupisz 
profesjonalne narzędzia:

R E K L A M A
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Auto-Moto
Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kupię/Sprzedam
Sprzedam komplet opon letnich Kumho 
Ecsta HS51, rok produkcji 2013. Roz-
miar 205/50 R15. Bardzo mało używane. 
Cena - 380 zł/kpl., tel: 609884160

Sprzedam  hdet baro kar (mikro samochód), 523 
cm3, diesel, 2006r. , zarejestrowany w Polsce, 
stan idealny, tel. 790-462-537 

Sprzedam Crossa 125, rok produkcji 2005 - za-
rejestrowany oraz bryczkę, tel. 880 409 583 

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

Mieszkanie na sprzedaż – ul. Brodnicka 35a, 
pow. 65,92m2 z tarasem, cena: 217.536,00 zł. 
KOM – BUD, tel. 56-498-36-31

Lokal użytkowy na sprzedaż – ul. Brodnicka 
35B, pow. 48,05m2, cena 111.219,00 zł+VAT. 
KOM – BUD, tel. 56-498-36-31

Sprzedam razem lub oddzielnie dwie przylega-
jące do siebie działki budowlane w Wąbrzeźnie 
(razem około 1 500 m2), tel. 506 141 913

Nowe mieszkania na sprzedaż, Radzyń 
Chełmiński centrum, już od 98 tys. zł, 
tel. 666 40 12 13

Sprzedam mieszkanie Golub-Dobrzyń, ul. Że-
romskiego, 60,8 m2, tel. 697 235 971 

Sprzedam działkę budowlaną 807m z budyn-
kiem 40m, 75 tysięcy. Wąbrzeźno, tel. 500 864 
052 

Do wynajęcia bar 100 m2, od 
01.07.2019 z możliwością wyposażenia 
bądź  inne propozycje, w dobrym punk-
cie. Wąbrzeźno, tel. 663 747 317 

Sprzedam mieszkanie 55 m2 w Nielubiu, koło 
Wąbrzeźna, tel. 600 330 694 

Sprzedam działkę budowlaną 1292m, Wąbrzeź-
no, tel. 665929670 

Sprzedam dom z działką 3000m. Bielsk koło 
Kow. Pom, tel. 664 331 885 

Praca
Zatrudnię kierowcę C+E, praca w kraju, co-
dziennie w domu, tel. 609 558 987

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gładzie, malowanie, regipsy, poddasza i inne tel: 
885 810 599

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

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

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

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E

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 i maciory kupię odbiór z gospodarstwa, 
waga, gotówka lub przelew, tel. 725 804 742

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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O G Ł O S Z E N I EBlum-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

Psycholog, terapeuta mgr Natalia Jezier-
ska. Wizyty prywatne. Wąbrzeźno, Plac 
Jana Pawła II 9 (Endomed). Rejestracja: 
tel. 668 577 066, 56 696 91 36

Różne
Działka budowlana 30a, krajżaga + silnik 5,5 kw, 
wóz konny, beczka 1000 L, centralka do ciągni-
ka, tel. 54 289 73 47

Kupię bryczkę lub sanie konne, tel. 533 892 718 

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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Katastrofa, pan Kuleczka 
i krasnoludki z leśnej polany

RYPIN  Dzień Dziecka za pasem i z tej okazji Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała 
dla najmłodszych spotkanie z Wojciechem Widłakiem, autorem około 30 książek dla nich napisanych. 
Dodatkowo wręczono nagrody w konkursie na bajkę rodzinną

W piątek 17 maja do sali se-
syjnej miejskiego urzędu przy-
szli uczniowie I, II i III klasy z ry-
pińskich szkół podstawowych. 
Pisarz opowiadał im o boha-
terach swoich utworów: panu 
Kuleczce, Wesołym Ryjku, psie 
Pypciu, kaczce Katastrofie, mu-
sze Bzyk Bzyk. W trakcie spotka-
nia zadawał dzieciom pytania, 
potem role się odwróciły.

– Czy przyjechał pan li-
muzyną? Ile ma pan lat? Kiedy 
zaczął pan pisać? Czy zna pan 
Lewandowskiego? Czy pisze pan 
nowe opowiadania? – chciała 
wiedzieć publiczność.

– Lewandowskiego nie 
znam, ale byłem na Stadio-
nie Narodowym, gdzie są tar-
gi książki. Tam jest ich tyle, że 
sobie trudno wyobrazić. I mnó-
stwo pisarzy. Wysocy i niscy, pa-
nie i panowie, młodzi i bardzo 
młodzi, mądrzy i bardzo mądrzy, 
jak w hipermarkecie można iść 
i wybierać z każdej półki. Piszę 
nowe opowiadania, chociaż to 
jest jakiś cud, bo ponad 100 razy 
w roku spotykam się z dziećmi. 
Piszę również do mojej gazetki 
parafialnej raz w miesiącu – od-

powiedział autor.
– A ja pana widziałem na 

YouTubie u youtubera – poin-
formował twórcę chłopiec. – 
Jak długo się pisze jedną książ-
kę? Czemu pan Kuleczka jest 
podobny do mojego dziadka? 
Kiedy będzie następna książka 
o panu Kuleczce? Ile lat ma pan 
Kuleczka? – chciała wiedzieć 
dzieciarnia. Nie na wszystkie 
pytania Wojciech Widłak znał 
odpowiedzi. Nie orientował się, 
ile lat ma pan Kuleczka i czemu 
jest podobny do dziadka jedne-
go z uczniów. – Może dlatego, że 
lubi torty, szarlotki i inne słod-

kości – zastanawiał się autor, po 
czym przeszedł do łatwiejszych 
pytań.

– „Dwa serca anioła” po-
wstawały aż 3 lata, najkrócej 
pisałem „Sekretne życie krasnali 
w wielkich kapeluszach”, tylko 
przez dwa wieczory. Myślę że 
jeszcze się coś ukaże o panu Ku-
leczce. Bardzo lubię wszystkich 
moich bohaterów więc chętnie 
do nich wracam. Czasami cho-
wają się przede mną, nie chcą 
się pokazywać – poinformował 
mistrz słowa.

W konkursie na bajkę rodzin-
ną zwyciężyła familia Jakubow-

skich za dzieło pt. „Krasnoludki 
z leśnej polany”. Drugie miejsce 
przypadło rodzinie Zająców za 
„Króliczka i kotka”, trzecie pań-
stwu Suleckim za „Szmaragdową 
rzekę”. Sara, przedstawicielka 
rodu Jakubowskich opowiedzia-
ła nam, jak powstawał wspólnie 
pisany i ilustrowany utwór.

– To jest bajka o mamie, 
tacie i chłopcu oraz czterech 
krasnoludkach, z których jeden 
miał czarną skórę. Rodzicom in-
nych dzieci nie podobało się, że 
bawią się z tym krasnalem, więc 
był on bardzo smutny. Moja 
mama pisała, ja rysowałam 

i kolorowałam obrazki, a brat 
wymyślił, żeby jeden z krasno-
ludków był ciemnoskóry – wyja-
śniła ośmioletnia dziewczynka.

Według Marka Taczyńskiego, 
dyrektora rypińskiej biblioteki 
spotkania autorskie i konkursy 
pisarskie pomagają rozwojowi 
czytelnictwa.

– Bezpośredni kontakt 
z twórcami, którzy mają moż-
liwość opowiedzenia o swojej 
pracy sprzyja zainteresowaniu 
literaturą. Staramy się te impre-
zy adresować nie tylko do doro-
słych, dbamy również o ofertę 
dla dzieci, dzięki czemu mamy 
nadzieję wyrobić u nich nawyk 
czytania. Maj to miesiąc wyjąt-
kowy dla książek, dla bibliotek, 
dla czytelnictwa, a związku ze 
zbliżającym się Dniem Dziec-
ka postanowiliśmy zorganizo-
wać spotkanie z pisarzem, któ-
ry w Polsce jest popularnym 
i uznanym autorem książek dla 
dzieci. Przy okazji nagrodziliśmy 
zwycięzców naszego konkursie 
na bajkę rodzinną – powiedział 
szef książnicy.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Święto teatru w rypinie
RYPIN  Po raz 45. w Rypińskim Domu Kultury odbył się przegląd amatorskich zespołów teatralnych z całej 
Polski. W dniach 16-18 maja zaprezentowało się 20 formacji w spektaklach dla dzieci i dorosłych

Uroczyste ogłoszenie wyni-
ków Rypińskiej Wiosny Teatral-
nej odbyło się w sobotę 18 maja. 
Z tej okazji najmłodszym poka-
zano widowisko gdyńskiego Te-
atru Czwarte Miasto pt. „Książę 
Papusz i jego przyjaciele” wyre-
żyserowane przez Dariusza Maj-
chrzaka. Dorośli widzowie zoba-
czyli monodram w brawurowym 
wykonaniu Katarzyny Kołeczek 
pt. „Co modna pani wiedzieć po-
winna”. Autorką zabawnego tek-

stu jest Joanna Pawluśkiewicz, 
która prócz uprawiania twór-
czości literackiej była zaangażo-
wana w obronę Puszczy Biało-
wieskiej. Spektakl reżyserowała 
Agata Puszcz.

Grand Prix im. Bogusza Bi-
lewskiego powędrowało do Te-
atru Przebudzeni za przedsta-
wienie „Istny cyrk” w reżyserii 
Moniki Kazimierczyk i Dariu-
sza Wychudzkiego, także auto-
ra muzyki. Członek jury Piotr 

Szwedes nie miał wątpliwości, 
że główna nagroda należała się 
Przebudzonym.

– Jestem porażony tym 
spektaklem. Był śmieszny 
i wstrząsający zarazem. Mówił 
wiele o kondycji człowieka, to-
lerancji wobec ludzi wykluczo-
nych i tych, o których się zapo-
mina. Niepełnosprawni aktorzy 
spowodowali, że znalazłem się 
w świecie filmów Felliniego. Do 
tego piękna oprawa muzycz-

na i puenta: otrząśnijmy się, 
my ludzie, i zauważmy innych 
jacykolwiek oni są. Dawno nie 
przeżywałem tak silnych emo-
cji, śmiałem się i wzruszyłem. 
Polecam to przedstawienie każ-
demu, jeśli tylko będzie miał 
szansę je zobaczyć – powiedział 
nam aktor. Wysoko ocenił jakość 
całego przeglądu. – Teatr to mój 
świat. Jestem zbudowany pozio-
mem tzw. grup amatorskich. 
Wszystko dopracowane: reży-
seria, choreografia, scenografia, 
kostiumy, muzyka. Świadomość 
aktorska, świadomość instruk-
torów była budująca – dodał.

Jury w składzie: Justyna 
Motylewska (kierowniczka ds. 
artystycznych RDK-u), Barbara 
Rogalska (aktorka, instruktorka 
Teatru Baj Pomorski w Toruniu), 
Piotr Szwedes (aktor, producent 
teatralny) przyznało następują-
ce nagrody:

– Grand Prix – Teatr Prze-
budzeni z Ostródy za spektakl 
„Istny cyrk”

– I nagroda – Teatr Epide-

mia z Mysłowic za spektakl „Re-
krut” i Teatr Krzesiwo z Warsza-
wy za spektakl „Sztuka latania”

– II nagroda – Teatr Bene 
Nati z LO w Lipnie za spektakl 
„One”

– III nagroda – Grupa Te-
atralna Ło/men z Lubawy za 
spektakl „Dieta”.

Dwie równorzędne nagrody 
dla najlepszego zespołu dzie-
cięcego trafiły do grupy teatral-
nej „A co tam 2” z Lubiewa za 
spektakl „Zamknijcie oczy” i do 
Teatru A Może z Samborowa 
za „Gliniane serca”. Nagrodę 
specjalną ufundowaną przez 
Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Rypinie 
dostała grupa Krokusy z Przed-
szkola Miejskiego nr 2 w Rypinie 
za spektakl  „Przygoda Szcze-
panka”. Wyróżnienia otrzymali: 
grupa Jaskółki z Przedszkola nr 
1 w Rypinie za „Kota w butach” 
i Teatr Witraż z Bydgoszczy za 
„Wielkiego małego człowieka”.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Cenna wygrana Lecha
PIŁKA NOŻNA  Dziesiątą wygraną w sezonie IV ligi zanotowali piłkarze Lecha Rypin. Tym razem pokonali 
na wyjeździe 2:0 Unię Solec Kujawski. Na sześć kolejek przed końcem rozgrywek mają na koncie 37 punk-
tów i zajmują dwunaste miejsce w tabeli

W meczu rozegranym w Byd-
goszczy z Unią Solec Kujawski 
Lechici odnieśli zasłużone zwy-
cięstwo. W 4. minucie goście stwo-
rzyli pierwszą groźną akcję. Martyn 
Trędewicz dośrodkował, a nabie-
gający Kowalski uderzył z wole-
ja minimalnie obok słupka. W 16. 
minucie godpodarze przeprowa-
dzili pierwszą groźną akcję, jednak 
uderzenie zawodnika Unii przeszło 
obok bramki. W 34. minucie Jan-
kowski uderzył zza pola karnego, 
jednak niecelnie. W 42. minucie 
Martyn Trędewicz uderzył z około 
20 metrów, a bramkarz Unii obro-
nił. W tej samej minucie rypinianie 
przeprowadzili jeszcze jedną akcję 
i za drugim razem Martyn Tręde-

UNIA SOlec KUjAwSKI 
VS.

lech RyPIN

0 (0: 1) 2
Gole

Martyn Trędewicz, Jankowski 69

Skład

Osiecki – R.Lewandowski, Rybka, 
Gawryszewski, Baranowski, Jan-
kowski (85’ Rutkowski), J.Trędewicz, 
Fodrowski, P. Lewandowski (75’ M. 
Rutkowski), M. Trędewicz (83’ Kra-
jewski), Kowalski(64’ Moszczyński).

wicz uderzył celnie. Lech wyszedł 
na prowadzenie. Do przerwy było 
0:1.

W 48. minucie Baranowski 
przymierzył z rzutu wolnego, piłka 
przeleciała nad poprzeczką. W 52. 
minucie zawodnik gospodarzy po 
kontrze uderzył głową nad bramką. 
W 61. minucie Osiecki obronił strzał 
z wolnego Mądrzejewskiego. Minu-
tę poźniej goście wyszli z kontrą, 
jednak Kowalski przestrzelił. W 69. 
minucie błąd soleckiego bramkarza 
wykorzystał Jankowski i podwyż-
szył na 0:2. Po zdobyciu drugiego 
gola rypinianie bronili wyniku i wy-
grali w końcowym rozrachunku, 
odnosząc zasłużone zwycięstwo. 
W nastęnej kolejce Lech podejmie 

Pomorzanina Toruń.
(ak) za lech-rypin.pl

fot. archiwum

Lekkoatletyka

Najlepsi w czwórboju 
lekkoatletycznym
13 maja br. w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stępowie ro-
zegrano Mistrzostwa Gminy Rypin w Czwórboju Lekkoatletycznym w kategorii 
dziewcząt i chłopców rocznika 2006 i młodszych.

Do rywalizacji przystąpiło 
sześć szkół z terenu gminy Ry-
pin. Wyniki klasyfikacji końco-
wej:

Kategoria dziewcząt:
I miejsce – SP Borzymin – 

603 pkt
II miejsce – SP Zakrocz – 

536 pkt
III miejsce – SP Starorypin 

Rządowy – 508 pkt
IV miejsce – SP Stępowo – 

439 pkt
V miejsce – SP Sadłowo – 

406 pkt
Kategoria chłopców:
I miejsce – SP Borzymin – 

611 pkt
II miejsce – SP Starorypin 

Rządowy – 603 pkt
III miejsce – SP Sadłowo – 

598 pkt
IV miejsce – SP Zakrocz – 

366 pkt
V miejsce – SP Stępowo – 

210 pkt
VI miejsce – SP Kowalki – 

189 pkt
(red), fot. Krzysztof 

Szalkowski


