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Ze wstępnych ustaleń policjan-
tów wynika, że kierujący pojazdem 
bmw nie dostosował prędkości do 
warunków ruchu i po zakończo-
nym manewrze wyprzedzania zje-

chał na pobocze, stracił panowanie 
nad pojazdem po czym zjechał na 
przeciwległy pas ruchu, doprowa-
dzając do zderzenia z pojazdem 
ciężarowym volvo z naczepą.

O G Ł O S Z E N I E

– Siła uderzenia była tak duża, 
że samochód osobowy rozpadł 
się na trzy części. W wyniku tego 
zdarzenia śmierć poniósł 27-letni 
kierowca bmw z powiatu brodnic-
kiego – mówi st. asp. Dorota Ru-
pińska z Komendy Powiatowej Po-
licji w Rypinie.

Policjanci pod nadzorem 
Prokuratora Rejonowego w Rypi-
nie przez kilka godzin pracowali 
na miejscu zdarzenia. Przyczynę 
i szczegółowe okoliczności wypad-
ku wyjaśni prowadzone śledztwo.

(ak), fot. Kpp Rypin

Potrójne szczęście!
Karolina i Emil Motylewscy z Rogowa zostali kilka-
naście dni temu szczęśliwymi rodzicami trojaczków. 
Łucja, Hania i Zosia są zdrowe i przepełniają dumą 
oraz szczęściem mieszkańców regionu.

Rogowo

Dziewczynki przyszły na świat 
dokładnie 25 marca br. w Bydgosz-
czy. Trojaczki urodzily się zdrowe. 
Łucja warzyła 1,78 kg i miała 45 cm 
długości; Hania 1,75 kg i 51 cm a Zo-
sia 1,79 kg i 50 cm. – Można powie-
dzieć, że wagowo i wzrostowo żad-
na nie chciała być gorsza od siostry 
– cieszą się szczęśliwi rodzice.

Czytelnicy CRY zgłosili się do 
nas z tą fantastyczną wiadomo-
ścią, a my chętnie dzielimy się nią 
z pozostałymi mieszkańcami gmi-
ny Rogowo i powiatu rypińskiego. 
Dziewczynkom i ich rodzicom ży-
czymy 100 lat!

(ak), fot. nadesłane



aktualności2 Czwartek 18 kwietnia 2019 RYPIN–CRY.PL

najpierw z nim pili,
potem go okradli

RYPIN  Rypińscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 23 i 33 lata za rozbój. Obaj podczas 
towarzyskiego spotkania przewrócili na ziemię swojego współbiesiadnika i okradli go

W minioną niedzielę 
(07.04.19r) w godzinach wie-
czornych rypińscy policjanci 

zostali poinformowani przez 
70-letniego mieszkańca powia-
tu rypińskiego, że poprzedniego 

dnia został zaatakowany i okra-
dziony przez swoich współbie-
siadników.

– Po przyjęciu zawiado-
mienia o przestępstwie poli-
cjanci przystąpili do zbierania 
dowodów w tej sprawie. Na ich 
podstawie już następnego dnia 
zatrzymali dwóch mężczyzn 
w wieku 23 i 33 lata, którzy tra-
fili do policyjnej celi. Podczas 
przeszukania u jednego z nich 
policjanci odnaleźli portfel na-
leżący do pokrzywdzonego – 
relacjonuje st. asp. Dorota Ru-
pińska z KPP Rypin.

Jak ustalili policjanci, za-
trzymani mężczyźni podczas 
spotkania towarzyskiego z po-

krzywdzonym w pewnym mo-
mencie przewrócili go na ziemię 
i przytrzymując za ręce zabrali 
z jego kieszeni portfel z pie-
niędzmi w kwocie ponad 1.300 
zł.

Napastnicy usłyszeli zarzut 
rozboju, za który grozi im do 
12 lat pozbawienia wolności. Na 
wniosek policjantów prokurator 
zastosował wobec nich dozór 
policyjny oraz zakaz zbliżania 
do pokrzywdzonego.

(ak)
 fot. KPP Rypin

Powiat

Eliminują drogowy smog
Działania „SMOG” miały na celu zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny 
pojazdów i nadmierną emisję spalin do atmosfery. O tym jak jest to ważne, przy-
pominali kierowcom policjanci ruchu drogowego.

W środę (10.04.19r) rypińscy 
policjanci ruchu drogowego kon-
trolowali samochody w ramach 
ogólnopolskiej akcji „SMOG”. 

Celem tych działań jest elimino-
wanie pojazdów, których stan 
techniczny w oczywisty sposób, 
np. przez nadmierne zadymie-

nie, wskazuje na nieprawidłowe 
działanie silnika lub uszkodzenie 
układu wydechowego, co może 
wpływać na zwiększoną emisję 
spalin do atmosfery.

Kierujący, których pojazdy 
nie spełnią wymogów określo-
nych przepisami prawa, muszą 
się liczyć z utratą dowodu re-
jestracyjnego, który zostanie 
zwrócony dopiero po usunięciu 
usterki. Podczas wczorajszych 
działań policjanci nie ujawnili 
żadnych nieprawidłowości.

(ak), fot. KPP Rypin

Gmina Skrwilno

Budują drogę 
za 2,5 miliona
Od 1 marca 2019 r. trwają prace na odcinku drogi 
gminnej Skudzawy-Skrwilno etap 1 – od km 3+161.05 
do km 6+008.59. Wartość inwestycji to 2,5 mln zł.

Gmina złożyła wniosek na do-
finansowanie zadania z Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019. Wnioskowana dotacja to 
50 % wartości projektu. Ostateczna 
lista rankingowa wniosków o do-
finansowanie zatwierdzona przez 
wojewodę została przekazana do 
Ministra Infrastruktury. Wniosek 
złożony przez gminę Skrwilno znaj-
duje się na 15 pozycji na 72 złożone 
wnioski.

– W wyniku realizacji projektu 
powstanie nowa nawierzchnia bi-
tumiczna o szerokości 5,50 m, od-
tworzone zostaną istniejące rowy 
stanowiące odwodnienie. W celu 
właściwego skomunikowania nie-
ruchomości przyległych do drogi 
zostaną przebudowane istniejące 
oraz pobudowane nowe zjazdy – 
łącznie 104 sztuki. Przebudowie 
ulegną 3 skrzyżowania (w tym 2 
z drogami gminnymi i 1 z drogą 

powiatową) – informuje Magda-
lena Mrowińska z Urzędu Gminy 
w Skrwilnie.

W miejscowości Szucie po-
wstanie zatoka autobusowa wraz 
z peronem przystankowym. W ob-
rębie zatoki całkowita zmiana geo-
metrii drogi – łagodny łuk kołowy, 
w miejsce dotychczasowego zała-
mania trasy zbliżonego do kąta 90o 
oświetlony 3 oprawami typu LED 
z przejściem dla pieszych oznako-
wanym aktywnym znakiem.

W ramach inwestycji przebu-
dowie ulegną również istniejące 
chodniki celem dostosowania ich 
do nowo powstałej konstrukcji 
nawierzchni drogi. Zostanie wpro-
wadzona nowa organizacja ruchu 
poprzez zastosowania nowego 
oznakowania pionowego oraz po-
ziomego. Zakończenie inwestycji 
planuje się na wrzesień 2019 roku.

(ak), fot. nadesłane

Gmina Skrwilno

Będą siłownie zewnętrzne
11 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się uro-
czyste podpisanie umów na dofinansowanie 13 projektów w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wśród nich znalazła się gmi-
na Skrwilno, uzyskując dotację 
na projekt pt.: ”Budowa siłowni 
plenerowych na terenie Gmi-
ny Skrwilno”. Przyznana kwo-
ta dofinansowania to 117.526 zł. 
Siłownie powstaną w miejsco-
wościach Skrwilno, Urszulewo, 
Okalewo, Skudzawy, Rak, Ruda. 
Dofinansowanie pozyskano za 
pośrednictwem Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania Gmin 
Dobrzyńskich Region Północ.

(ak)
 fot. nadesłane
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wiosna w Rypinie
RYPIN  Wiosna to nowa partia na polskiej arenie politycznej. Jej socjalny program wpisał się czę-
ściowo w propozycje pozostałych formacji, natomiast liberalny światopoglądowo punkt widzenia 
jest, wśród liczących się ugrupowań, bezprecedensowy

Z Wiosny w najbliższych 
wyborach do Parlamentu Eu-
ropejskiego z województwa ku-
jawsko-pomorskiego wystartu-
je Wanda Nowicka, działaczka 
społeczna na rzecz praw kobiet 
i państwa neutralnego świa-
topoglądowo, wicemarszałkini 
Sejmu VII kadencji. W  czwartek 
11 kwietnia przyjechała do Rypi-
na, aby opowiedzieć o istotnych 
dla niej postulatach partii, któ-
rymi chciałaby się zająć w Euro-
parlamencie.

– Z tak zwanej „siódemki 
Wiosny” pozwolę sobie na krót-
ką prezentację kilku punktów 
tego programu, ważnych rów-
nież dla mieszkanek i miesz-
kańców Rypina. Pierwszy to 
nowoczesna opieka medyczna 
i walka z rakiem. W Polsce 110 
tys. osób rocznie umiera z po-
wodu nowotworów. Wiele z nich 
mogłoby żyć, gdyby była lepsza 
profilaktyka, skuteczniejsza 
diagnostyka i szybsze leczenie. 
Uważamy, że żeby to się popra-
wiło, trzeba podnieść ochronę 
zdrowia na poziom europejski. 
Jak dotąd Polska nie radzi sobie 

z tym problemem, więc należy 
go rozwiązać wspólnie z kraja-
mi Unii, dążąc do powszechnej 
dostępności badań profilaktycz-
nych i ujednolicenia standardów 
leczenia. Konieczne jest również 
uporządkowanie rynku leków. 
Obecnie słyszymy o przypad-
ku braku medykamentów, bo 
zostały nielegalnie wysłane za 
granicę. Tę sytuację też należy 
rozwiązać na szczeblu europej-
skim – mówiła Nowicka.

Drugą, bardzo ważną dla 
niej kwestią jest Europejska 
Karta Praw Kobiet. To problem 
w Polsce zdaniem kandydatki 
do PE całkowicie zaniedbany. – 
W ostatnich latach sytuacja pań 
w naszym kraju pogorszyła się 
w wielu obszarach. Nie tylko 
w sferze publicznej, zawodowej, 
ale przede wszystkim zdrowot-
nej. Opieka okołoporodowa na-
dal pozostawia wiele do życze-
nia, dostęp do antykoncepcji 
bywa utrudniony, podobnie jak 
do in vitro i legalnego przery-
wania ciąży. To jest kolejny te-
mat, który musi być rozwiązany 
na poziomie europejskim. Pro-

ponujemy, żeby unia przyjęła 
Europejską Kartę Praw Kobiet, 
tak aby Polki, Czeszki, Francuzki 
mogły korzystać z tych samych 
uprawnień – dodała Nowicka.

Ponadto zapewniła, że jej 
ugrupowanie będzie starać się 
o rozszerzenie programu Era-
smus. – W województwie ku-
jawsko-pomorskim wymiana 
młodzieży jest wciąż na bardzo 
niskim poziomie. Dodatkowo 
planujemy powołać Erasmus 
Junior skierowany do uczennic 
i uczniów szkół średnich. Wy-
miana młodzieży powinna być 
ogólnodostępna i powszechna 
To sposób na poznanie innych 
kultur i doskonalenie znajomo-
ści języków obcych. Chciałabym 
wspomnieć też o bardzo ważnej 
kwestii, którą partia Wiosna po-
dejmuje, czyli Europie wolnej 
od węgla i smogu. Ten temat 
również powinien być kom-
pleksowo rozwiązany na forum 
europejskim. Zanieczyszczone 
powietrze nie zatrzymują się na 
granicach – przedstawiła część 
programu Wiosny Wanda No-
wicka.

Kandydatka na eurodepu-
towaną spotkała się również ze 
strajkującymi nauczycielkami 
i nauczycielami z Zespołu Szkół 
nr 3 im. Bogdana Chełmickiego. 
W rozmowie o jakości kształce-
nia podkreśliła, że dobra eduka-
cja to inwestycja w przyszłość.

– Jeśli nie stworzymy mło-
dzieży możliwości kształcenia 
się na wysokim poziomie, to 
nadal będziemy krajem wysyła-
jącym tanią siłę roboczą, a nie 
uczestniczącym w innowacyj-
nych przedsięwzięciach. Pol-
ska jest jednym z nielicznych 
państw, w którym tego się nie 
rozumie, nie docenia i nie sza-
nuje. Potrzebne jest przeprogra-
mowanie systemu edukacji tak, 
by podstawą było samodzielne 
myślenie, umiejętność pracy 
w grupie, a nie klepanie formu-
łek w jedynej słusznej wersji. Nie 
jestem w stanie zrozumieć, dla-
czego  obecna władza nie chce 
tego wziąć pod uwagę w swojej 
polityce oświatowej. Chyba tyl-
ko po to, żeby tę władzę utrzy-
mać, bo samodzielne myślenie 
może okazać się zagrożeniem 

dla autorytarnych rządów. Ko-
lejny ważny temat to kultura 
i jej niezależność. Nie może być 
cenzury w twórczości artystycz-
nej. Jesteśmy temu przeciwni. 
Wolność wypowiedzi, wolność 
wyrazu artystycznego jest fun-
damentem demokracji. Wczoraj 
byłam w Toruniu na spektaklu 
„Wróg się rodzi”, który pokazu-
je patologiczne funkcjonowanie 
Radia Maryja, manipulowanie 
słuchaczami i wykorzystywa-
nie środków publicznych. Już są 
wnioski polityków PiS-u, żeby 
przedstawienia zakazać – po-
wiedziała Wanda Nowicka.

Nauczyciele entuzjastycznie 
powitali przedstawicielkę Wio-
sny i jednocześnie swoją kole-
żankę po fachu (Nowicka uczy-
ła łaciny i języka angielskiego 
w warszawskich liceach). Teraz 
walczą nie tylko o pieniądze, ale 
również o swoją godność. – Tak 
zostaliśmy przeczołgani, że nic 
gorszego już nas nie może spo-
tkać – powiedziała jedna z bel-
ferek.

Tekst i fot. (jd)
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RYPIN  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie przypomina o zbliżającym się terminie do złożenia 
zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L i PIT-39

wiele błędów w pIt-ach

– Zeznania roczne PIT-37 i PIT-
38 dla osób, które nie złożyły ze-
znania, zostaną automatycznie 
zaakceptowane w dniu 30 kwietnia 
w ramach wdrożonej z dniem 15 
lutego 2019 roku usługi Twój E-PIT. 
Do tej pory swoje zeznania podat-
kowe złożyło ponad 80 % podatni-
ków. Niestety wiele zeznań okazało 
się błędnych i wymagało wyjaśnie-
nia zaistniałych rozbieżności – wy-

jaśnia Tomasz Gliński, naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Rypinie.

Do częstych błędów należy 
zaliczyć błędnie uzupełniany w ze-
znaniu PIT-37 rachunek bankowy. 
Zdarzały się sytuacje wpisywania 
rachunku, którego nie byliśmy 
właścicielami, a wskazany rachu-
nek należał do jednego z członków 
rodziny. Podatnicy powinni zwró-
cić szczególną uwagę również na 

poprawne przeniesienie danych 
dotyczących osiągniętych zarob-
ków z otrzymanego od pracodawcy 
PIT-11, bowiem występują sytuacje 
nie ujęcia w zeznaniu wszystkich 
dochodów oraz prawidłowej kwoty 
zaliczki.

Kwota zaliczki jest najczęściej 
nieprawidłowo przyjmowana z PIT-
40A wystawionego przez ZUS. Or-
gany rentowe wystawiając PIT-40A 
dokonują już rozliczenia wszystkich 
emerytów i rencistów. Wyliczone 
kwoty nadpłaty są zwracane po-
datnikom przez ZUS przy wypłacie 
marcowej emerytury lub renty.

– Jeśli jednak podatnicy poza 
emeryturą lub rentą uzyskali inne 
dochody, są zobowiązani złożyć 
samodzielnie zeznanie do urzędu 
skarbowego i wówczas jako kwotę 
pobranej zaliczki przez ZUS należy 
przyjąć kwotę po dokonanym roz-
liczeniu. Jest to kwota wskazana na 
drugiej stronie rozliczenia PIT-40A, 
a nie kwota zaliczki pobranej przez 

ZUS – dodaje Gliński.
Celem uniknięcia większości 

pomyłek skarbówka zachęca do 
złożenia zeznania rocznego PIT-37 
i PIT-38 przy wykorzystaniu usługi 
Twój E-PIT. Naczelnik Urzędu Skar-
bowego w Rypinie przypomina, 
że jedynym sposobem składania 
elektronicznych formularzy PIT za 
2018 r. – udostępnianym przez Mi-
nisterstwo Finansów i Krajową Ad-
ministrację Skarbową – jest usługa 
Twój e-PIT lub e-Deklaracje na Por-
talu Podatkowym podatki.gov.pl.

– Korzystanie z innych stron 
internetowych lub aplikacji do 
przesyłania e-PIT-ów nie jest au-
toryzowane przez resort finan-
sów i może być niebezpieczne, np. 
spowodować przekazanie danych 
podatnika nieuprawnionym oso-
bom lub zainfekowanie komputera 
szkodliwym oprogramowaniem – 
wyjaśnia Gliński.

Dodatkowo naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Rypinie informu-

je, iż w kwietniu dla podatników 
przygotowano kilka ułatwień, któ-
re pomogą im złożyć roczny PIT. 
W dniach 16, 18 i 25  kwietnia odbę-
dą się dyżury telefoniczne, w czasie 
których pracownicy odpowiedzą 
na pytania podatników dotyczące 
rozliczenia rocznego. W dniu 29 
kwietnia, kiedy w urzędach panuje 
wzmożony ruch, Urząd Skarbowy 
w Rypinie będzie czynny dłużej do 
godz. 18.00. 

W rypińskim urzędzie nadal 
funkcjonuje przygotowane dla 
podatników stanowisko kompute-
rowe z możliwością skorzystania 
wejścia na platformę Twój e-PIT. 
Podatnicy mogą przyjść do urzędu, 
gdzie pracownik, jeśli będzie taka 
potrzeba, pomoże zalogować się na 
portal, nanieść zmiany i zatwier-
dzić e-PIT.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerami telefonów: 
54 28 04 510 wew. 24 lub 27.

(ak), fot. ilustracyjne

Indeksy dla młodych 
rolników
Centralny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 
Rolniczej „Indeks dla rolnika” zawojował Mateusz 
Kozimiński z „Chełmickiego” w Rypinie. Zdobył tytuł 
laureata i ma już teraz otwartą drogę na studia.

Rypin

Rywalizacja o indeks rozpo-
częła się już w grudniu. Wówczas 
trzech reprezentantów Zespołu 
Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmic-
kiego w Rypinie (Technikum Agro-
biznesu) – Mateusz Kozimiński, 
Karol Krzyżanowski i Jakub Fiszer 
wystartowało w pierwszym etapie 
konkursu w Starym Brześciu. Przy-
pomnijmy – Mateusz zajął wtedy 
I miejsce, Karol był szósty, Jakub 
siódmy. Cała trójka awansowała do 
etapu centralnego. Panowie mu-
sieli przygotować prezentację na 
temat użytkowania terenów zielo-
nych i przedstawić ją komisji kon-
kursowej.

– Cel tego konkursu to rozwi-
janie wśród młodzieży zaintereso-

wania nowoczesnym 
rolnictwem, popu-
laryzacja i pogłębia-
nie wiedzy rolniczej 
wykraczającej daleko 
poza szkolny program 
nauczania – mówi 
Marzena Tyszka, któ-
ra pomagała uczniom 
w przygotowaniach 
do konkursu. – Cho-
dziło też o to, by uka-
zać walory środowiska 

wiejskiego jako ciekawego miejsca 
pracy i życia oraz umożliwić wy-
korzystanie wiedzy teoretycznej 
z umiejętnościami praktycznymi.

Udało się to najlepiej Mate-
uszowi Kozimińskiemu. Zdobył ty-
tuł laureata, ale co najważniejsze 
– wywalczył indeks na Uniwersy-
tet Technologiczno-Przyrodniczy 
w Bydgoszczy, choć jest dopiero 
w drugiej klasie. Jego koledzy – 
Jakub Fiszer i Karol Krzyżanowski 
zostali finalistami konkursu. Dru-
gą, oprócz Marzeny Tyszki, współ-
autorką sukcesu chłopaków jest 
Agnieszka Kordalska, także nauczy-
cielka w ZS3.

(ak), fot. Agnieszka
 Czajkowska

Wszystkie mleczne tajemnice
Trzy pierwszoklasistki z „Chełmickiego” stanęły na wysokości zadania i wygrały 
finał ważnej olimpiady mleczarskiej, zdobywając indeksy na UTP. To ogromny 
sukces i zwiastuje kolejne wygrane w przyszłości.

Rypin

Olimpiada Wiedzy o Mleku 
i Mleczarstwie odbyła się już 45. 
raz. W Toruniu spotkało się 16 
reprezentacji szkół z całej Pol-
ski. Była wśród nich ekipa z Ze-
społu Szkół nr 3 im. Bogdana 
Chełmickiego w Rypinie: Sandra 
Chmielewska z kl. I Technikum 
Technologii Żywności, Zuzanna 
Klonowska i Karolina Wiśniew-
ska z tej samej klasy. Organiza-
tor zmagań to Krajowy Związek 
Spółdzielni Mleczarskich Związek 
Rewizyjny w Warszawie, a współ-
organizatorzy to Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olszty-
nie (Wydział Nauki o Żywności). 
Patronat honorowy nad turnie-

jem objęło Ministerstwo Rolnic-
twa.

– Celem olimpiady jest po-
pularyzacja i pogłębianie wiedzy 
zawodowej uczniów z techno-
logii żywności, pobudzanie ich 
do twórczego myślenia w dzie-
dzinie nowych technologii wy-
robów mleczarskich, wspoma-
ganie wykorzystania zdobytej 
wiedzy w praktyce zawodowej, 
podnoszenie wyników naucza-
nia z przedmiotów zawodo-
wych i rozbudzanie zamiłowa-
nia ucznia do zawodu. Zakres 
tematyczny obejmował wiedzę 
o mleku i jego walorach, po-
stęp techniczno-technologiczny 

w przemyśle mleczarskim, za-
gadnienia związane z ekonomią, 
zarządzaniem i marketingiem 
– relacjonuje Monika Naruszko, 
która przygotowywała dziew-
czyny do olimpiady. Jej radość 
z sukcesu jest podwójna, bowiem 
jest na co dzień wychowawczy-
nią finalistek.

Po sprawdzeniu testów za-
kwalifikowano uczestników do III 
etapu, który składał się z części 
pisemnej i ustnej. Pisemny test 
składał się z 70 pytań, po nim 
odbyła się część „praktyczna”, 
w której skład weszło sześć roz-
budowanych zadań dotyczących 
przetwórstwa mleczarskiego. 
Na koniec zorganizowano etap 
ustny. Po nim ostatecznie wy-
łoniono laureatów i wręczono 
im indeksy promujące przyjęcie 
na Uniwersytet Warmińsko-Ma-
zurski w Olsztynie na wybrane 
wydziały (Technologia Żywności 
i Żywienie Człowieka, Inżynie-
ria Chemiczna i Procesowa oraz 
Towaroznawstwo) bez dodatko-
wego postępowania kwalifikacyj-
nego. Wszyscy zostali zwolnieni 
z części teoretycznej egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe. Otrzymali puchary, 
dyplomy i nagrody.

(ak), fot. Agnieszka 
Czajkowska
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RYPIN  Czym jest umysł boga dla teistów, ateistów, agnostyków zastanawiali się członkowie klubu filozoficz-
nego. Spotkanie przygotował i prowadził, jak zazwyczaj, Marek Taczyński, dyrektor rypińskiej biblioteki

Umysł boga

Uczestnicy debaty, w zależ-
ności od światopoglądu, określali 
boga w kontekście religijnym, jako 
uosobienie wszechwiedzy, jako 
arystotelesowski najdoskonalszy 
bezosobowy byt, czy jako prawa 
przyrody. Umysł boga to wiedza 
absolutna, niedostępna ludziom. 
Czy warto ją zgłębiać, czy warto 
dążyć do jej poznania, czy jest to 
w ogóle możliwe? Na te pytania 
starali się odpowiedzieć dysku-
tanci.

– Boga stworzył człowiek 
czyli nasz umysł, nasze wyobraże-
nia o istocie idealnej pod każdym 
względem. Rzecz polega na tym, 
że nadawało mu się cechy, które 
człowiek uważał za najcenniejsze 
i najwspanialsze czyli największy 
rozum, największa wiedza, itd. 
Były to właściwości, które lu-
dzie znali i o nich wiedzieli. Bóg 
powstał dlatego, że człowiek był 
bezsilny przyrodzie, z bojaźni, 
z bezradności, z niewiedzy Czy 

to jest ten bóg, o którym dzisiaj 
rozmawiamy? – zastanawiał się 
pierwszy z panelistów.

– Badacze kultury wszyst-
kich specjalności twierdzą, że od 
zawsze zjawiska astronomiczne, 
metrologiczne, geologiczne, spo-
łeczne przedstawiano w formie 
symbolicznej – mitów i baśni. 
Pierwsi bogowie to bezrozumne, 
krwawe potwory: pioruny, wul-
kany, huragany wzbudzające pa-
niczny strach, który trzeba było 
niwelować przekupując ich różny-
mi ofiarami, bardzo często z ludzi. 
Z czasem te potwory stawały się 
bardziej ludzkie i osobowe. Łagod-
niały, robiły się opiekuńcze i mą-
dre. Na początku nie można było 
z nimi rozmawiać, można się było 
ich tylko bać. Bogowie cały czas 
milczeli i milczą do dzisiaj. W ich 
imieniu przemawiają kapłani, fi-
lozofowie, teolodzy, psycholodzy, 
czyli ci, którzy badają umysł boga 
własnym intelektem. Wychodzi 

im, że ludzki umysł jest zawsze 
gorszy od boskiego. Bogowie nie 
kontaktują się osobiście z ludźmi, 
jedyny znany przypadek to obja-
wienie się Mojżeszowi na górze 
Synaj, ale tam nie było żadnych 
świadków. Gwałtowny rozwój 
nauk, gdzieś od stu lat, spowodo-
wał, że dostarczają one lepszych 
i bardziej spójnych logicznie in-
formacji, lecz ludzie zawsze będą 
się trzymać religii, ponieważ nie 
mają zaufania do wiedzy – wy-
łuszczył swój punkt widzenia na 
to, co boskie i co ludzkie, kolejny 
mówca.

– W rzeczywistości udowod-
niono ponad wszelką wątpliwość, 
że umysł boga jest zawsze na 
końcu procesu, a nie na począt-
ku. Cała przyroda o tym mówi. Na 
przykład spotykamy się z czymś 
i stwierdzamy, że stworzył to bóg, 
a okazuje się, że istnieje długa 
i kręta droga w zasięgu możliwo-
ści człowieka. Wtedy atrybut bo-

skości znika. Na tej zasadzie działa 
ewolucja. Uważam, że umysłem 
boga zasłaniamy właściwy proces 
– stwierdził jeden z dyskutantów.

– Jestem zafascynowany na-
uką i uważam, że ona wydziera 
umysłowi boga to, co było za-
strzeżone tylko dla niego – dodał 
następny.

– Co my, tu i teraz rozumie-
my przez wiedzę absolutną? Czy 
jest nam ona potrzebna? – starał 
się nakierować rozmowę na wła-
ściwe tory prowadzący.

– Idziemy w kierunku abs-
trakcyjnym, bo ta wiedza staje się 
coraz mniej uchwytna i niemożli-
wa do zdefiniowania – odpowie-
dział jeden z klubowiczów.

– Dojście do absolutnego po-
znania jest bardzo trudne. Może 
kiedyś znajdzie się odpowiedź 
na pytanie: skąd się wziął świat. 
Według jednych stworzył go bóg, 
ale kto stworzył boga? Szczerze 
mówiąc nie chciałbym poznać 

do końca umysłu boga, stracił-
bym wtedy przyjemność jaką jest 
samo poszukiwanie – poinformo-
wał kolejny rozmówca.

– Jeśli zmieniają się fakty 
dostarczone przez naukę, trzeba 
zmienić poglądy. To czego dowie-
dzieliśmy się przez ostatnie sto 
lat, nie dowiedzieliśmy się przez 
cały czas trwania cywilizacji – 
podsumowała dysputę ostatnia 
osoba zabierająca głos.

W trakcie ożywionej dysku-
sji odwoływano się do filozofów, 
naukowców, teologów. Poznanie 
umysłu stwórcy, według zabiera-
jących głos, nie jest na razie moż-
liwe. Czy człowiek zdoła posiąść 
wiedzę absolutną, czy zrozumie 
do końca wszechświat i jego ta-
jemnice? Dzisiejsza nauka nie zna 
na te pytanie odpowiedzi, nato-
miast atrybutem religii jest wy-
łącznie wiara i chęć zbliżenia się 
do świętości.

Tekst i fot. (jd)

Gmina Brzuze

Wybrali najpiękniejsze palmy
Liśćmi palmowymi wymachiwał tłum witający Jezusa wjeżdżającego do Jerozo-
limy. Stąd tradycja pochodząca co najmniej z czasów średniowiecza święcenia 
palm wielkanocnych będących symbolem Zmartwychwstania Pańskiego. Nie-
dziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień.

W Brzuzem od dekady organi-
zowany jest Gminny Konkurs Palm 
Wielkanocnych. 14 kwietnia w Nie-
dzielę Palmową w Ostrowitem 
przeszła procesja wiernych nio-
sących własnoręcznie wykonane 
palmy. Wśród nich byli uczestnicy 
konkursu. Podczas mszy świętej 

odprawionej w kościele św. Stani-
sława Kostki ksiądz Zbigniew Mo-
rawski poświęcił te symbole zmar-
twychwstania i męki. Wiele z nich 
imponowało wielkością, pomysło-
wością i kunsztem.

– Cieszy mnie duże zaanga-
żowanie tak wielu osób z terenu 

gminy Brzuze, od najmłodszych do 
najstarszych. Konkurs jest jednym 
z najbardziej aktywizujących i inte-
grujących przedsięwzięć w naszej 
gminie. Budząca się do życia wio-
senna przyroda pomaga wyzwolić 
kreatywność, potencjał twórczy 
i chęć współpracy. Kiedy zapro-
ponowałem współzawodnictwo 
w wiciu palm w 2002 r., nie mogłem 
przypuszczać, że inicjatywa aż tak 
się rozwinie, a nawet znajdzie na-
śladowców w sąsiednich gminach. 
Tym bardziej dziękuję i gratuluję 
wszystkim autorom prac i zapra-
szam na majowe podsumowanie 
konkursu – powiedział wójt Jan 
Koprowski.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Nowe święto w gminie
BRZUZE  Dmuchano na nie i chuchano. Rozmawiano przy nich szeptem, żeby nie zaszkodzić ich de-
likatnej strukturze. Trzymano je na poduszkach pod pierzynami. Były muślinowe, tiulowe, parzone. 
W obecnych czasach trudno taką kupić, a żeby samemu zrobić potrzeba czasu, cierpliwości i dokładno-
ści. Babka drożdżowa to królowa tradycyjnego wielkanocnego stołu

Wójt gminy Brzuze Jan Ko-
prowski babki lubi i to bardzo. 
Martwiło go, że tak zacna słod-
kość nie jest w żaden sposób wy-
różniona. Ustanowił więc Dzień 
Babki, nieoficjalne gminne świę-
to. Obyło się bez uchwał, głoso-
wań i protokołów.

– Dzień Babki jest nowym, 
oryginalnym i autorskim przed-
sięwzięciem realizowanym w na-
szej gminie. Nawiązuje do trady-
cji wypieku bab wielkanocnych. 
Cieszy mnie bardzo, że inicjatywa 
wzbudziła duże zainteresowanie 
pań, które chcą działać i włączać 
się w życie gminy. Dziękuję za 
upieczone babki według różnych, 

również tych najdawniejszych, 
receptur. Wiem, że panie już do-
magają się kontynuacji pomysłu 
za rok, więc na pewno wykorzy-
stamy ten entuzjazm – powie-
dział nam wójt Koprowski.

We wtorek 9 kwietnia święto-
wano po raz pierwszy Dzień Bab-
ki. Długi stół w świetlicy w Brzu-
zem został zastawiony wypiekami 
członkiń kół gospodyń wiejskich 
z terenu gminy. Babek było ponad 
25, nie licząc mniejszych form ku-
linarnej ekspresji. Przeważały tra-
dycyjne ciasta drożdżowe polane 
lukrem, posypane cukrem-pu-
drem, pięknie udekorowane. Ob-
chody połączono ze szkoleniem 

dla członkiń KGW o zasadach pro-
wadzenia uproszczonej ewiden-
cji przychodów i kosztów oraz 
sporządzania sprawozdań przez 
koła. Przeprowadziła je Agniesz-
ka Krauza z urzędu gminy, która 
również przygotowała prezen-
tację na temat tradycji pieczenia 
wielkanocnych bab.

Ekspozycja, której wygląd 
cieszył oko, a rozchodzące się 
aromaty w subtelny sposób draż-
niły zmysł powonienia okazała 
się nietrwała. Pokrojono ją i zje-
dzono, dogadzając w ten sposób 
kolejnemu zmysłowi jakim jest 
smak.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Rypin

Kiermasz świątecznego rękodzieła
Przed Wielkanocą w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Nadzieja” wycinano, klejo-
no, szyto, malowano, nawet pieczono. Wszystko po to, by każdy, kto przyszedł 
w czwartek 11 kwietnia kupić sobie świąteczną ozdobę, miał w czym wybierać.

Dla podopiecznych warsztatu 
ważne jest zainteresowanie ludzi 
ich pracami. Wkładają w nie cały 
swój talent i wyobraźnię. Potra-
fią być dobrymi handlowcami, 
umieją zareklamować przedmioty 
przez siebie wykonane i namówić 
klientów na zakupy. Jeden z bar-
dzo aktywnych uczestników pla-
cówki zrelacjonował nam, co wy-
konał na kiermasz.

– Przygotowałem jajko. Zro-
biłem je z cekinów, z papieru, jest 
to sklejone. Z gazetek wyciąłem 
obrazki i przykleiłem. W zajęciach 
warsztatów uczestniczę już 14 lat. 
Dobrze się tu czuję. Jestem w pra-
cowni muzycznej i teatralnej. Jak 
są przygotowywane prace na kier-
masz to wtedy uczestniczę w pra-
cowni plastycznej i stolarskiej. 
Przebywam tutaj od poniedziałku 
do piątku do 15.00 i jestem zado-
wolony z możliwości uczestnicze-
nia w warsztatach. Umila mi to 
czas, mam koleżanki i kolegów. 
Życzę wszystkim zdrowych i we-
sołych świąt, również ich bliskim 
– powiedział Andrzej Orciuch.

Zajęcia w różnych pracow-
niach warsztatu to dla uczest-
ników nie tylko terapia, ale też 
możliwość skromnego zarobku. 

Kierowniczka instytucji Bożena 
Celebucka stara się urozmaić pod-
opiecznym pobyt dodatkowymi 
atrakcjami.

– Warsztat Terapii Zajęciowej 
„Nadzieja” istnieje od 15 lat i przez 
te 15 lat, co roku, organizowane są 
2 kiermasze – wielkanocny i bo-
żonarodzeniowy. Nasi uczestnicy 
przygotowują prace pod nadzo-
rem swoich instruktorów. Dzisiaj 
te wyroby sprzedajemy, żeby mieć 
pieniądze na wyjścia do kina i wy-
cieczki. 19 czerwca planujemy wy-
jazd do Warszawy. Chcemy odwie-
dzić muzeum Świat Iluzji, zwiedzić 
Sejm, już mamy ustaloną godzinę. 
Pospacerujemy po Łazienkach 
i Starym Mieście. Liczymy, że nasz 
kiermasz odwiedzi dużo osób. 
Mamy w sprzedaży palmy wielka-
nocne, stroiki, koszyczki, obrusy, 
kartki świąteczne. Wszystko nie-
powtarzalne i ręcznie wykonane. 
Jeśli ktoś zgłodnieje może zjeść 
zapiekankę albo ciasto, napić się 
kawy lub herbaty. Oferujemy rów-
nież zdjęcia i film z obchodów 15-
lecia warsztatu, które odbyły się 
w grudniu ubiegłego roku – po-
wiedziała nam szefowa placówki.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Kiermasz pełen atrakcji
RYPIN  W niedzielne popołudnie 14 kwietnia w Rypińskim Centrum Sportu odbył się kiermasz wiel-
kanocny. Imprezę zorganizowano po raz pierwszy

Wydarzenie było okazją do 
zakupu niepowtarzalnych ozdób 
wielkanocnych i degustacji lo-
kalnych potraw przygotowanych 
przez panie z kół gospodyń wiej-
skich. Odwiedzający jarmark mieli 
w czym wybierać. Stoiska pełne 
były kolorowych palm, pisanek, 
wiklinowych koszyków, haftowa-
nych serwetek i wielu innych uni-
kalnych drobiazgów. Własnoręcz-
nie wykonane dzieła cieszyły się 
sporym zainteresowaniem. Przy-
byli goście mogli także spróbować 
tradycyjnych i smacznych potraw. 
W trakcie imprezy odbył się kon-
kurs na najpiękniejszy stół wiel-
kanocny. Komisja miała trudne 
zadanie, ale dla pań najważniejszy 
był sam udział w wydarzeniu.

– Specjalnie na tę okazję 

przygotowałyśmy m. in. szynkę 
w galarecie z chrzanem, jajka fa-
szerowane, roladę ze szpinakiem, 
babkę gotowaną, żurek – mówi 
Agnieszka Rzymkowska, przewod-
nicząca KGW Trąbin-Rumunki. – To 
co na stole musi nie tylko dobrze 
smakować, ale i dobrze wyglądać. 
Dziękujemy wszystkim, którzy tak 
licznie odwiedzili nasze stoisko.

– Mieliśmy okazję zaprezen-
tować swoje dania, które jak się 
okazało cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem – przyznaje 
Zofia Getka, przewodnicząca KGW 
Długie. – Nasi goście mogli spró-
bować m.in. szynki gotowanej, 
sałatki jarzynowej, białej kiełbasy, 
sernika, jabłecznika. Cieszymy się, 
że zostałyśmy docenione przez 
jury. Zajęcie pierwszego miejsca 

w konkursie to dla nas ogromne 
wyróżnienie. Warto uczestniczyć 
w tego typu imprezach.

Kiermasz swoimi występami 
uświetnili rypińscy seniorzy. Przed 
publicznością zaprezentowały się 
m.in. członkinie klubu „Srebrny 
Włos”. Impreza odbyła się pod pa-
tronatem starosty rypińskiego Ja-
rosława Sochackiego, burmistrza 
Rypina Pawła Grzybowskiego oraz 
sekretarz w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów Anny Gembickiej. 
Jednym z partnerów wydarzenia 
był Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa, który ufundował na-
grody dla zwycięzców konkursu. 
Wśród gości znaleźli się poseł To-
masz Latos oraz eurodeputowany 
Kosma Złotowski.

Tekst i fot. (AdWo)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Gmina Rypin

Rozmawiali o przemocy w sieci
W Szkole Podstawowej w Starorypinie Rządowym odbyło się spotkanie z ucznia-
mi dotyczące cyberprzemocy i zagrożeń związanych z internetem. Wszystko po 
to, aby ograniczyć niebezpieczeństwa na jakie mogą się natknąć młodzi ludzie 
w wirtualnym świecie.

Cyberprzemoc to przemoc przy 
użyciu mediów elektronicznych, 
głównie internetu i telefonów ko-
mórkowych. Najczęstsze formy 
cyberprzemocy to obrażanie, wy-
zywanie i poniżanie przy pomocy 
internetu, fotografowanie i filmo-
wanie bez czyjejś zgody oraz publi-
kowanie tych materiałów w sieci, 
a także podszywanie się pod kogoś. 

Skutki dla ofiar cyberprzemocy by-
wają często bardzo bolesne.

Policjanci z Komendy Powiato-
wej Policji w Rypinie przeprowadzi-
li spotkanie profilaktyczne na te-
mat cyberprzemocy, które odbyło 
się  w ubiegłym tygodniu w Szkole 
Podstawowej w Starorypinie Rzą-
dowym. Uczestnikami byli ucznio-
wie klas IV-VIII. W trakcie zajęć 

uczniowie obejrzeli film instruk-
tażowy przedstawiający zagroże-
nia wynikające z niewłaściwego 
korzystania z internetu. Zapoznali 
się z najczęstszymi formami jakie 
przybiera cyberprzemoc. Policjant-
ka omówiła także zasady bezpiecz-
nego korzystania z internetu tak, 
aby nie stać się ofiarą cyberprze-
mocy.          (ak), fot. KPP Rypin
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Rozpoczyna się okres przed-
świątecznej gorączki zakupów 
w galeriach handlowych, skle-
pach i na targowiskach. Zaafe-
rowani przygotowaniami często 
zapominamy o bezpieczeństwie

Radzimy, aby wszędzie tam, 
gdzie są duże skupiska ludzi, 
czyli w centrach handlowych, 
sklepach, na bazarach i w środ-
kach komunikacji publicznej za-
chować szczególną ostrożność. 
W takich miejscach zdarza się 
najwięcej kradzieży.

Kieszonkowcy najczęściej 
wykorzystują tłok i nasze rozko-
jarzenie. Robiąc zakupy pamię-
tajmy, aby nie przechowywać 

dokumentów, pieniędzy czy te-
lefonów komórkowych w koszy-
kach sklepowych, tylnych kiesze-
niach spodni, w zewnętrznych 
kieszeniach płaszcza, czy kurtki. 
Zwracajmy uwagę także na to-
rebki, plecaki oraz podręczne 
torby z zakupami, nie pozosta-
wiając ich bez opieki i nadzoru.

Okres przedświąteczny jest 

również czasem wzmożone-
go ruchu na drogach. Dlatego 
w tym czasie należy zachowywać 
szczególną ostrożność, wykazać 
się przewidywalnością oraz „my-
śleniem za innych”. Bardzo waż-
nym jest nasze bezpieczeństwo 
jako pieszych, dlatego bądźmy 
czujni podczas przechodzenia 
przez jezdnię i nie zapominajmy 

o elementach odblaskowych po 
zmroku.

Nasze bezpieczeństwo w du-
żej mierze zależy od nas samych, 
dlatego dołóżmy wszelkich sta-
rań, aby te święta minęły spo-
kojnie. Pamiętajmy również, aby 
informować policję o wszelkich 
niepokojących sytuacjach.

(red)
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Ponad 3 miliony złotych 
dla obszarów wiejskich

INWESTYCJE  Rozbudowa dróg gminnych, budowa targowisk i miejsc rekreacyjno-sportowych, 
wsparcie na działalność gospodarczą – w czwartek (11 kwietnia) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło 
się podpisanie umów na dofinansowanie 13 projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Łączna kwota wsparcia wynosi 3,3 miliona złotych. Umowy wręczyli przewodniczący sejmiku 
województwa Ryszard Bober i wicemarszałek Dariusz Kurzawa

Święto Wielkiej Nocy obcho-
dzone jest na pamiątkę zmar-
twychwstania Chrystusa. Po-
czątkowo obchodzono je w dniu 
żydowskiej Paschy, a od soboru 
w Nicei w 325 roku obchodzi się 
je w pierwszą niedzielę wiosen-
nej pełni księżyca, czyli między 
21 marca, a 25 kwietnia. W tym 
roku to 21 i 22 kwietnia, a tak 
właściwie to święta wielkanoc-
ne rozpoczynają się już tydzień 
wcześniej.

Ostatni tydzień przed świę-
tami to jeden z najważniejszych 
okresów dla wiary katolickiej. 
Wierni wspominają tu najważ-
niejsze wydarzenia, a czas ten 
nazywany jest Wielkim Tygo-

dniem. W tym tygodniu najważ-
niejsze dni to Wielki Czwartek, 
Wielki Piątek, Wielka Sobota 
i Niedziela Zmartwychwstania, 
czyli Triduum Paschalne.

Wielki Tydzień rozpoczyna 
się w Niedzielą Palmową. Ten 
dzień symbolizuje wjazd Chry-
stusa do Jerozolimy. Wierni 
udają się do kościoła w celu po-
święcenia tzw. palemki. W daw-
nych czasach używano gałązek 
wierzby, a niedziela była nazy-
wana „wierzbową”. Poświęconą 
palmę często wieszano za ob-
razem lub nad drzwiami i mia-
ła ona chronić nasze budynki 
przed burzami.

Pierwszy dzień Triduum 

Paschalnego to Wielki Czwar-
tek. Z ołtarza w kościele znikają 
wszelkie przedmioty, a dzwony 
milkną aż do czasu zmartwych-
wstania Chrystusa. Wiernych 
do kościoła wzywają tzw. drew-
niane kołatki. Na mszy księ-
ża obmywają stopy dwunastu 
mężczyznom na znak ostatniej 
wieczerzy Chrystusa z aposto-
łami.

Wielki Piątek to drogi krzy-
żowe, podczas których składane 
jest ciało Chrystusa do grobu. To 
ścisły post, gdzie nie wolno spo-
żywać żadnych pokarmów.

Wielka Sobota natomiast 
jest czasem święcenia pokar-
mów, ale nie tylko. Święcony 
jest również ogień, woda i cier-
nie.  Najważniejsza jest jednak 
tzw. święconka w koszyczku, 
czyli zestaw pokarmów przygo-
towanych na święta, z których 
każdy jest symbolem.

Niedziela Wielkanocna to 
punkt kulminacyjny świąt. Roz-
poczyna się praktycznie już 
w sobotę po zmierzchu. Odpra-
wiana jest Wigilia Paschalna, 
podczas której zapala się paschał 

– świecę paschalną, jako symbol 
zmartwychwstania Chrystusa. 
Jest to również ostatni dzień Tri-
duum Paschalnego liczonego od 
wieczora Wielkiego Czwartku do 
wieczornych nieszporów w nie-
dzielę. Świętowanie Wielkanocy 
rozciąga się na osiem dni, a wię-
cej na okres wielkanocny trwa-
jący 50 dni. Kończy się niedzielą 
Zesłania Ducha Świętego. Księża 
w tym okresie odprawiają msze 
święte ubrani w białe szaty.

W Niedzielę Wielkanocną 
udajemy się na poranną msze 
rezurekcyjną. Po powrocie do 
domu siadamy do śniadania 
wielkanocnego. Stół świątecz-
ny winien być przykryty białym 
obrusem i udekorowany liśćmi 
bukszpanu. Co powinno być na 
stole?

Na środku stołu powinien 
być postawiony baranek na łącz-
ce z rzeżuchy. Rzeżucha sym-
bolizuje bowiem siły witalne 
i rodzące się życie. Nie powinno 
zabraknąć naszej święconki, któ-
rą się dzielimy z domownikami. 
Jajka, które wcześniej przyrzą-
dziliśmy jako pisanki. Malując 
jajka powinniśmy wiedzieć, co 
oznaczają poszczególne kolory 
użyte do ich ozdabiania. I tak: 
kolor czerwony to kolor krwi 
przelanej przez Chrystusa, kolor 
fioletowy oznacza Wielki Post, 
kolor zielony, żółty i brązowy 
oznacza radość. Przygotowując 
pisanki, warto o tym pamiętać.

Na stole wielkanocnym po-
winna się jeszcze znaleźć biała 
kiełbasa, chrzan, pieczone mię-
so. Oczywiście nie powinno za-

braknąć żurku, który jest przy-
rządzany według ścisłego wzoru 
uzależnionego od regionu gdzie 
jest gotowany. Na koniec nasze-
go posiłku oczywiście stawiamy 
swoje ciasta, czyli babki i ma-
zurki.

W wielu domach pojawiają 
się tzw. zajączki, czyli drobne 
upominki dla dzieci, które są 
umiejętnie pochowane w domu, 
a pilnie poszukiwane przez dzie-
ci.

Drugi dzień świąt to trady-
cyjny Śmigus-Dyngus, czyli lany 
poniedziałek. Symbolizuje prze-
budzenie się do życia po odej-
ściu długiej zimy. W tym dniu 
obmywamy się z zimowego 
brudu. Śmigus i dyngus, bo tak 
nazywa się ten zwyczaj, polegał 
na symbolicznym biciu witka-
mi wierzby nóg i oblewaniu się 
wodą. Można się było od tego 
wykupić jajkami lub drobnym 
poczęstunkiem.

Czy nasz schemat obcho-
dzenia świąt wielkanocnych 
obowiązuje w innym krajach?

W karazjach zachodnich 
święta wielkanocne również są 
obchodzone podobnie, ale mają 
bardziej świecki rytuał. Bardzo 
częste jest tam szukanie „za-
jączków” i święta są obchodzo-
ne bardziej na wesoło. W nie-
których krajach wystawiane są 
szopki wielkanocne i obowią-
zuje cisza oraz kontemplacja. 
Jak więc widać, tradycje wielka-
nocne są różne w zależności od 
kraju, ale wszędzie występują 
pisanki i rytuały religijne.

(Maw), fot. ilustracyjne

Sześć projektów dotyczy 
rozwoju przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich. Chodzi 
o granty na podejmowanie dzia-
łalności gospodarczej i rozwój 
lokalnych biznesów. Na ten cel 
przeznaczono 675 tysięcy zło-
tych. Posłużą między innymi na 
zakup urządzeń wykorzystywa-
nych w produkcji przemysłowej 
oraz specjalistycznego sprzętu 
i maszyn.

Dwie z podpisanych umów 
dotyczą budowy siłowni plene-
rowych i zagospodarowania te-
renów rekreacyjnych. Miejsca 
wyposażone w urządzenia do 

ćwiczeń na świeżym powietrzu 
powstaną w powiecie rypińskim 
w miejscowościach Skrwilno, 
Urszulewo, Okalewo, Skudzawy, 
Rak i Ruda. Gmina Raciążek (po-
wiat aleksandrowski) zagospoda-
ruje ogólnodostępny teren re-
kreacyjny Podole w miejscowości 
Podzamcze. Dofinansowanie dla 
tych inwestycji wynosi 156 tysię-
cy złotych.

Blisko 2 miliony złotych tra-
fi do gminnych samorządów na 
budowę targowisk. Utwardzone, 
zadaszone, oświetlone, wyposa-
żone w miejsca parkingowe i sa-
nitariaty place posłużą lokalnym 

sprzedawcom i rolnikom. Po-
wstaną w Choceniu (powiat wło-
cławski) i w Złotopolu (powiat 
lipnowski).

W gminie Lubanie (powiat 
włocławski) powstanie nowy od-
cinek drogi, który połączy miej-
scowości Kazimierowo i Ustronie 
z drogą powiatową. Nowa droga 
pozwoli też na lepsze skomuni-
kowanie miejscowości Byczyna 
Kolonia z drogami na terenie 
gminy Dobre (powiat radziejow-
ski). Wsparcie to 408 tysięcy zło-
tych.

Limit środków dla naszego 
województwa w ramach Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 wynosi 362 mi-
liony złotych. Pula na projekty 
związane z budową lub moder-
nizacją dróg lokalnych to 82 mi-
liony złotych. Limit środków na 
działania wpierające rozwój lo-
kalny wynosi 173 miliony złotych. 
W tym segmencie przedsięwzięć 
podpisaliśmy 570 umów na kwo-
tę 102 milionów złotych. Wspar-
cie trafiło między innymi na roz-
wój przedsiębiorczości (powstało 
248 nowych firm), prace konser-
watorskie, budowę 230 nowych 
i modernizację 79 obiektów peł-
niących funkcje turystyczno-re-

kreacyjne.
Czwartkowe umowy PROW 

w liczbach:
– 13 umów
– 3,3 mln złotych – łączna 

wartość dofinansowania
– 5,5 mln złotych – całkowi-

ta wartość przedsięwzięć
– 6 projektów na rozwój 

przedsiębiorczości
– 408 tys. złotych na rozbu-

dowę dróg gminnych
– 2 mln złotych na budowę 

targowisk
– 156 tys. złotych na infra-

strukturę sportowo-rekreacyjną.
(red), fot. Mikołaj Kuras

Tradycje

Wszystko o świętach 
wielkanocnych
Wielkanoc to najważniejsze święto w chrześcijańskim kalendarzu. Katolicy na ca-
łym świecie wspominają męczeńską śmierć Chrystusa na krzyżu oraz jego zmar-
twychwstanie
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Granica dla odoru
ZWIERZĘTA  Odór dobiegający z wielkich obór jest uciążliwy 
dla mieszkańców wsi. Powstaje właśnie nowe prawo, które ma 
wyznaczyć m. in. minimalną odległość dla takich budynków od 
innych zabudowań

R E K L A M A

Nowe przepisy przewidują, że 
duża ferma, czyli taka posiadają-
ca obsadę minimalnie 210 dużych 
jednostek przeliczeniowych musi 
spełnić wymagania dotyczące od-
ległości od zabudowań mieszkal-
nych oraz użyteczności publicz-
nej np. szkół. W przypadku obór 
o pojemności od 210 do 500 DJP 
jest to minimalna odległość 300 
metrów. W przypadku większych 
obór odległość rośnie do 500 
metrów. Oczywiście przepisy do-
tyczyć mają nowych obór. Nowe 
przepisy można będzie obejść, ale 
tylko wówczas, gdy sąsiedzi zgo-
dzą się na powstanie obory i wolę 
tę udokumentują u notariusza.

Minimalną odległość wyzna-
cza najkrótszy odcinek pomiędzy 
rzutem poziomym planowanego 
budynku inwentarskiego, w któ-

rym prowadzone będą chów lub 
hodowla zwierząt, albo linią roz-
graniczającą teren, którego do-
tyczy sposób zagospodarowania. 
W praktyce nowych przepisów 
i minimalnych odległości pilno-
wać mają urzędy gminy i wojewo-
da. Samorząd rolniczy negatyw-
nie odniósł się do zapisów.

– „Wprowadzenie wyznacze-
nia minimalnych odległości dla 
planowanych inwestycji chowu 
i hodowli zwierząt wpłynie na 
działalność rolniczą i prowadze-
nie gospodarstw przez rolników. 
Z jednej strony będzie uregulowa-
ne, gdzie będą mogli inwestować 
w budynki inwentarskie. Z dru-
giej jednak strony ustawodawca 
nie uwzględnił w projekcie zróż-
nicowania odległości w związku 
z możliwością zastosowania przez 

inwestorów nowych technologii, 
które pomimo podrażania pro-
dukcji zwierzęcej ograniczają do 
minimum oddziaływanie odo-
rowe. Ponadto zaproponowane 
minimalne odległości budynków 
inwentarskich bez uwzględnie-
nia przewidywanego ich oddzia-
ływania odorowego nie może 
zagwarantować wyeliminowania 
powstawania uciążliwości zapa-
chowej na obszarach wiejskich” 
– brzmi opinia samorządu rolni-
czego.

Co do ostatniego można mieć 
pewność, że odległość 300 czy 
nawet 500 metrów nic nie da. Wie 
to każdy, kto mieszka w sąsiedz-
twie dużej obory. Wystarczy lekki 
wiatr, który przenosi zapach na 
duże odległości.

(pw)

Finanse

Kłopoty z bobrami?
Wraz z nastaniem wiosny intensywne prace „budowlane” rozpoczęły bobry. Co 
zrobić, gdy te gryzonie zaszkodzą naszym uprawom?

Wniosek o odszkodowanie za 
szkody wyrządzone przez bobry 
musi zostać złożony do regional-
nej dyrekcji ochrony środowiska po 
stwierdzeniu szkody. Do wniosku 
należy załączyć szereg dokumen-

tów. Jest to m. in. kopia dokumentu 
potwierdzającego prawo własno-
ści mienia, które uległo szkodzie. 
Podobnie rzecz ma się z dzierża-
wami. Dodatkowo należy złożyć 
oświadczenie  poszkodowanego, że 

powstała szkoda skutkuje zmniej-
szeniem przychodów z działalności 
rolniczej.

Warto pamiętać o przesła-
niu numeru konta, na które ma 
być przelane odszkodowanie. Do 
wypłacenia odszkodowania jest 
jeszcze konieczne przeprowadze-
nie oględzin. Jeśli rolnik nie jest 
zadowolony z opinii pracowników 
RDOŚ, wówczas może wystąpić 
w tej sprawie do sądu. W przypad-
ku naszego województwa wniosek 
o odszkodowanie dostępny jest na 
stronie http://bip.bydgoszcz.rdos.
gov.pl 

(pw), fot. ilustracyjne

Uprawy

Przymrozki zaskoczyły rośliny
Kwietniowe przymrozki dały w kość wysiewanym burakom oraz uprawom sa-
downiczym.

W minionym tygodniu zim-
ne masy powietrza znad Arktyki 
spowodowały w naszym regionie 
przymrozki. Jednego dnia tempe-
ratura przy ziemi spadła do nawet 
-7 stopni Celsjusza. Już w przydo-
mowych ogrodach było widać, że 
ze stanem kwiatów nie jest dobrze. 
Przemarzły kwiaty magnolii oraz 
forsycji. O ile w tym przypadku 
mnożna czuć tylko rozczarowanie, 
o tyle mróz w sadach i na polach 
oznacza realne straty finansowe.

W sadach szczególnie ucier-
piały borówki, wczesne odmiany 
czereśni oraz morele i brzoskwinie. 
Sadownicy stosowali rożne meto-
dy ochrony drzew, ale strat i tak 
nie dało się uniknąć. Tegoroczne 
przymrozki były bardzo dotkliwe, 
ponieważ poprzedził je okres wy-
sokich temperatur, które wprowa-
dziły rośliny w stan przyśpieszonej 
wegetacji. Nieco szybciej pojawiły 
się kwiaty i przymrozek okazał się 
dla nich szokiem.

Mróz nie pozostał bez wpływu 
na oziminy oraz pierwsze jare plan-
tacje buraka cukrowego. Młode, 
wschodzące siewki buraków potra-
fią wytrzymać niewielki przymro-
zek, ale -7 stopni Celsjusza potrafi 
już doprowadzić do ich przemro-
żenia. Taka roślina może obumrzeć 
i konieczne jest zaoranie pola. 
Pierwsze objawy przemarznięcia są 
widoczne po kilku dniach.

(pw)

E-skrzynka
2 kwietnia w Toruniu zainaugurowano nowy pomysł 
na sprzedaż produktów wytwarzanych w gospodar-
stwach: Wiejską e-skrzynkę.

Innowacje

Wiejska e-skrzynka skupiła 
lokalnych producentów żywności 
z naszego województwa. Są tam 
także właściciele pasiek i gospo-
darstw ekologicznych. Na pomysł 
stworzenia skrzynki wpadł Ku-
jawsko-Pomorski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Minikowie. 
Jaki jest plan? W przyszłym roku 
ruszy platforma internetowa, na 
której będzie można kupować 
produkty prosto z zagrody. Po-

wstaną także sklepy przyzagro-
dowe, a potencjalny konsument 
będzie miał możliwość wybrania 
dogodnej formy zakupu.

Będzie to oferta skierowa-
na dla fanów swojskiej i pewnej 
żywności: serów, wędlin, miodów. 
Przy okazji rolnik uniknie udzia-
łu pośredników. Produkt będzie 
więc tańszy.

(pw)

Bez GMO
Biały obrys mapy Polski z napisem „bez GMO” – to 
logo, które ma znaleźć się na produktach mleczar-
skich pochodzących z firm lub gospodarstw, które 
poddadzą się specjalnemu procesowi certyfikacji

Ciekawostka

Pomysłodawcą akcji jest 
Polska Izba Mleka. Jak tłumaczy, 
obecnie wychodząc naprzeciw 
rosnącym oczekiwaniom konsu-
mentów, którzy szukają wiary-
godnych informacji o produkcie, 
podjęła prace nad opracowa-
niem standardu. O wydanie cer-
tyfikatu będą mogli wystąpić 
gospodarze jak i firmy prze-
twórcze. Oby uzyskać certyfi-
kat, należy wypełnić kwestio-
nariusz umieszczony na stronie  
www.gmo.izbamleka.pl. Następ-
nie trzeba będzie dostosować 
się do wymogów, które zakłada-
ją, że w całym cyklu produkcyj-
nym nie wolno korzystać z pasz  
modyfikowanych genetycznie. 
Każde przedsiębiorstwo ubiega-
jące się o certyfikat musi opra-
cować i wdrożyć odpowiednie 
wymagania określone w po-
szczególnych katalogach zagro-
żeń.

(pw)
fot. ilustracyjne



Czwartek 18 kwietnia 201912 kultura 

Co? Gdzie? Kiedy?Świąteczne dekoracje
DOMY KULTURY  Zbliża się okres świąt wielkanocnych, a tym 
samym okres gdzie nasze domy i mieszkania wymagają spe-
cjalnego wystroju

Na początku kwietnia Dom 
Kultury w Golubiu-Dobrzyniu 
ogłosił konkurs świąteczny pn. 
„Przegląd Twórczości Ludowej 
Wielkanoc 2019”. Współorganiza-
torem była Parafia pw. Św. Ka-
tarzyny Aleksandryjskiej w Do-
brzyniu oraz Miejska Komisja 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Go-
lubiu-Dobrzyniu. Celem konkursu 
jest kultywowanie tradycji wiel-
kanocnych, rozwijanie wrażliwo-
ści na innych, a także rozwijanie 
zdolności twórczych.

Tematyka konkursu była 

przedstawiona w trzech formach 
przestrzennych.. Pierwsza to 
„wielkanocne zwierzątka”, druga 
to „wiosenne dekoracje”, a trze-
cia to „stroik wielkanocny”. Były 
także kategorie wiekowe dla wy-
konawców. Najmłodsza kategoria 
to dzieci w wieku do lat 6, druga 
kategoria to również dzieci, ale 
w przedziale wiekowym 7-12 lat, 
dzieci w wieku 13-15 lat to z kolei 
trzecia kategoria. Czwarta ka-
tegoria to osoby już starsze, bo 
w wieku powyżej 15lat.

Na konkurs wpłynęło ponad 
80 prac, wszystkie bardzo piękne 

i twórcze, pokazujące duży wkład 
pracy w każdą formę. Profesjo-
nalne jury miało duży problem 
z wyłonieniem zwycięzcy. Posta-
nowiono przyznać 14 wyróżnień, 
a zwycięzcy otrzymali dyplomy 
i okazyjne statuetki.

– Okres wielkanocny niero-
zerwalnie związany jest z wio-
sną, a więc życiem. Jest to radość 
w was. Ta radość to również pi-
sanki i ozdoby świąteczne. Tą 
radością dzielicie się z innymi. 
Umiejętność dzielenia się rado-
ścią i życiem jest dobrem, któ-
re jest największym szczęściem 
człowieka. Dziękuję wam bardzo 
za to dzielenie się z innym czło-
wiekiem – mówił ks. Jarosław 
Kulesza, proboszcz parafii w Do-
brzyniu.

Wszystkie prace można było 
oglądać i nabyć po mszach świę-
tych w Domu Parafialnym w Do-
brzyniu w ostatnią niedzielę, czyli 
Niedzielę Palmową. Dochód ze 
sprzedaży rękodzieła został w ca-
łości przeznaczony na cele chary-
tatywne.

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.

 Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza na Rock’n Rollowy musical wszech 
czasów. Impreza odbędzie się na scenie DK 4 i 5 maja o godz. 17.00. Szczegółowe 
informacje oraz bilety - sekretariat Domu Kultury - kulturagolub.eu.

 Lipno
 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza 12 maja na godz. 17.00 na naj-

nowszy projekt kabaretu PARANIENORMALNI p.t. Vip Tour. „Paranienormalni bacznie 
obserwują zjawiska obyczajowe i społeczne, fenomeny popkultury i przyrodę, relacje 
damsko-męskie, absurdalne postacie i sytuacje z życia codziennego to tematy, które 
pojawiają się w ich żartach, natomiast konsekwentnie nie uprawiają satyry politycznej 
oraz nie dotykają tematów religii. Bilety w wyjatkowej cenie 60 zł juz do nabycia w se-
kretariacie MCK przy ul. Piłsudskiego 22.

 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza na Lipnowski Festiwal Nauki, 
który odbędzie się 30 kwietnia 2019 r. w kinie Nawojka. Bilety na to wydarzenie w cenie 
5 zł do nabycia w sekretariacie MCK. Sczególowe informacje oraz zapisy grupowe 
w sekretariacie MCK przy ul. Piłsudskiego 22, lub też pod nr tel. 54 287 24 40. Licz-
ba miejsc ograniczona. Planowane godziny rozpoczęcia pokazów: 8:30, 9:30 i 10:30. 
Czas trwania: 1 godz. lekcyjna.

 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.

 Już od 24 kwietnia Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza wszystkich chętnych do 
uczestnictwa w Dniach Kultury Chrześcijańskiej. Patronat honorowy objął ksiądz 
biskup Wiesław Śmigiel - Biskup Diecezji Toruńskiej. Program adresowany jest do 
każdego, kto chce głębiej poznać wartości chrześcijańskie stanowiące filar naszej kul-
tury europejskiej. Jest to dobry czas aby poszukać sensu wiary oraz odnaleźć wiele 
wartości – tak ważnych w naszym życiu a zapomnianych podczas codziennych zajęć. 
Już wkrótce na stronie WDK szczegółowy program wydarzenia.

 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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Amerykański dramat z 1994 roku w reżyserii Franka Darabon-
ta zdaniem wielu jest najlepszym filmem w historii kina. Dość po-
wiedzieć, że na popularnym portalu filmweb.pl ma on najwyższą 
notę i zajmuje pierwsze miejsce na liście TOP 500. Film powstał na 
kanwie opowiadania Stephena Kinga. Opowiada historię Andy’ego 
Dufresne’a, bankiera, który zostaje niesłusznie skazany na karę po-
dwójnego dożywocia za zamordowanie własnej żony i jej kochanka. 
Trafia do więzienia Shawshank, w którym rządzą sadystyczni straż-
nicy i apodyktyczny naczelnik. Jednak mimo wszystko nie załamuje 
się. Co ciekawe, film nie zgromadził dużej widowni podczas wyświe-
tlania w kinach, a dopiero rozpowszechniany na kasetach i płytach 
zaczął odnosić wielkie sukcesy. Widziałeś czy nie, to pozycja absolut-
nie obowiązkowa.

Skazani na Shawshank
POLSAT  |  Sobota  |  20:05
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 157 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 468 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 61 s. 5 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 113 
  s. 9 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 77 
  s. 6 - serial
11:30 Korona królów odc. 208 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 To się opłaca
12:55 Wielka wyprawa żenety - film
14:00 Elif odc. 469 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 113 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 158 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3473
18:30 Korona królów odc. 209 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 Ojciec Mateusz odc. 271 
  s. 21 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 49
23:50 Ocaleni odc. 56
00:55 Tanie dranie - Moroz  
  i Kłopotowski komentują świat 
  odc. 95

06:00 Ukryta prawda odc. 541 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 57 - serial

07:55 Szpital odc. 255 - serial

08:50 Big Brother odc. 23

09:50 Big Brother Pobudka odc. 24

09:55 Zakochani po uszy odc. 55 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 71 - serial

12:45 19+ odc. 72 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 319 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 24

14:20 Sąd rodzinny odc. 58 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 95 - serial

16:20 Szpital odc. 256 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 24

17:25 Prawo Agaty odc. 8 - serial

18:25 Ugotowani odc. 4 s. 11

19:30 Zakochani po uszy odc. 56 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 24

21:00 Charlie St. Cloud

23:10 Big Brother Nocą odc. 20

23:45 Zemsta cieciów - komedia

01:55 The Dog: Historia prawdziwa 

  - film

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 16 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
  odc. 31 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 14 
  - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 116
09:00 Septagon odc. 62 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 17
11:25 Sekrety sąsiadów odc. 6 - serial
11:55 Mecenas Lena Barska 
  odc. 12 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 162 
  - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 88
15:00 Policjantki i policjanci odc. 527 
  - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 64 
  - serial
17:00 Joker odc. 64
18:00 Septagon odc. 63 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 528 
  - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 288 - serial
21:00 Zwierzak - komedia
22:50 Ameryka pod ostrzałem 
  odc. 7 - serial
23:55 Ameryka pod ostrzałem 
  odc. 8 - serial
01:15 Żona dla milionera odc. 12

06:00 Słodka miłość odc. 24

07:00 Zbuntowany anioł odc. 202

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 184 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 33 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 49 

  s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

  odc. 13 s. 7 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

  odc. 14 s. 7 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 22 s. 5 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 23 s. 5 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 60 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 33 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 34 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 184 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 185 s. 4 - serial

20:00 Taxi II - film

21:45 Latynoski ogier - komedia

00:05 Chłopcy pani Brown odc. 4 

  s. 3 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Czy można się przysiąść? - film

09:25 Ostatnie uderzenie młotem 

  - dramat

11:00 Lalka odc. 9 - serial

12:25 Studio Kultura - rozmowy

12:45 Taśmy Kultury odc. 11

12:55 Taśmy Kultury odc. 12

13:20 Życie jako śmiertelna choroba 

 przenoszona drogą płciową 

 - dramat

15:05 Kaprysy Łazarza - komedia

16:00 Mała Apokalipsa - dramat

18:00 Nadal wracam. Portret Ryszarda 

  Krynickiego - film

19:00 Teledysk

19:20 Pegaz odc. 124

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 140

20:25 Ostatnia fala - thriller

22:10 Koło pióra odc. 7

22:35 Scena klasyczna odc. 46

23:25 Citizenfour - film

01:25 Nawet góry przeminą - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 536

06:55 Dziennik telewizyjny

07:40 Przedwiośnie odc. 4 - serial

08:45 Ostatni świadek - film

09:50 Po PRL-u odc. 7

10:25 Sensacje XX wieku odc. 182

10:55 Amerykańska broń odc. 6 - film

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 11

12:20 Czas honoru odc. 24 s. 2 - serial

13:20 Grecka odyseja Joanny Lumley 

  odc. 4 - film

14:20 Złoto Jukonu odc. 2 - serial

15:25 Era kosmiczna: historia NASA 

  odc. 2 - serial

16:30 Odtajnione powstanie - film

17:45 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:15 Taśmy bezpieki odc. 73

18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 11

18:55 Przedwiośnie odc. 5 - serial

20:00 Instynkt przetrwania odc. 4 - serial

21:00 Opowieść o Chinach odc. 4 

  - serial

22:00 Spór o historię odc. 165

22:40 Polskie życie - polska śmierć - film

23:20 Tajne akta III Rzeszy odc. 4 

  - serial

00:25 Sensacje XX wieku odc. 28

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 Msza Święta Krzyżma Świętego 
  z Watykanu
11:30 Ja jestem z wami przez wszystkie 
  dni, aż do skończenia świata
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Apostoł Piotr - Ostatnia 
  Wieczerza
13:45 Misterium Męki Pańskiej - Górka 
  Klasztorna 2016
15:45 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Oto ja, poślij mnie!
17:10 „Krzyżu Święty, nade wszystko!” 
  Historia krzyża św. Jana Pawła 
  II - film
18:00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 
  - Gdańsk archikatedra oliwska
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
  - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski
21:00 Wielki Czwartek - film
21:10 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
21:15 Przegląd tygodnika rodzin 
  katolickich „Źródło”
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Siewca nadziei - film
22:40 Hostia stała się ciałem, wino 
  stało się krwią

05:35 Na dobre i na złe odc. 740 
  - serial
06:35 Operacja Zdrowie! odc. 24
07:05 Na sygnale odc. 43 - serial
07:30 Ogrodowi odc. 4
07:45 Przepis dnia odc. 33
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 342
11:25 Rodzinka.pl odc. 157 s. 7 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2046 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 67 - serial
14:10 Na dobre i na złe odc. 740 
  - serial
15:10 Górski lekarz odc. 77 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada Teleturniej 
17:10 Więzień miłości odc. 43 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 51 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 34
19:10 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 64
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 59
19:35 Barwy szczęścia odc. 2046 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2047 
  - serial
20:45 Dance Dance Dance odc. 13
21:40 Dance Dance Dance odc. 14
23:00 Big Music Quiz odc. 5
00:00 Na sygnale odc. 228 - serial
00:30 Wyszłam za mąż, zaraz wracam 
  - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 27 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2437

11:00 Ukryta prawda odc. 1028 - serial

12:00 Szpital odc. 917 - serial

13:00 Szkoła odc. 680 - serial

14:00 19+ odc. 381 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 4

15:30 Szkoła odc. 681 - serial

16:30 19+ odc. 382 - serial

17:00 Szpital odc. 918 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1029 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5647

20:10 Doradca smaku odc. 28 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2861 - serial

20:55 Milionerzy odc. 259

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 19

22:30 Nad życie - film

00:30 Odwróceni. Ojcowie i córki 

  odc. 8 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 714 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 715 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 120 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 603 - serial
12:00 Gliniarze odc. 164 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 865 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2867 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 911 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4132
16:30 Na ratunek 112 odc. 334 - serial
17:00 Gliniarze odc. 324 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2868 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 431 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 138
21:10 Przyjaciółki odc. 154 s. 13 - serial
22:15 Ślad odc. 59 s. 2 - serial
23:20 Szkoła uwodzenia - dramat
01:25 Chirurdzy odc. 153 - serial

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1267

07:00 Strażnik Teksasu  

  odc. 175 - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 34 

  s. 3 - serial

09:00 Gwiazdy kabaretu odc. 8

10:00 Galileo odc. 177

11:00 V.I.P. odc. 18 s. 4 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 92 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 36 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 14 - serial

14:15 MacGyver odc. 55 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo odc. 73 

  s. 4 - serial

16:15 Drużyna A odc. 21 - serial

17:15 Paulina odc. 66 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 33 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 70 - serial

20:00 Galileo odc. 178

21:00 CSI: Cyber odc. 13 s. 1 - serial

22:00 CSI: Cyber odc. 14 s. 2 - serial

22:55 Królestwo rekinów - horror

00:50 STOP Drogówka odc. 101

07:10 Shimmer i Shine odc. 7 - serial
07:40 Smerfy odc. 212 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 116 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 23 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 47 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 2 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 35 - serial
09:15 Bolek i Lolek na wakacjach 
  odc. 1 - serial
09:30 Domisie
10:00 Nieziemscy odc. 9
10:15 Strażak Sam odc. 6 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 18 s. 5 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 18 s. 3 
  - serial
10:45 Robot Trains odc. 16 - serial
11:05 Wissper odc. 37,38 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 9 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 49 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 41-43 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 1 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 75 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 48 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 22 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 23 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 10 - bajka
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 30 - serial
14:40 Tabaluga odc. 17 - serial
15:10 Nieziemscy odc. 9
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 51 - serial
15:40 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 14
16:30 Dinotrux odc. 29 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 4 s. 3 - serial
17:25 Robot Trains odc. 17 - serial
17:45 Wissper odc. 39, 40 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 10 s. 5 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 30 - serial
19:00 Smerfy odc. 214 - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 99 - serial
19:30 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 12 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 49 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 178
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 39 
  - serial
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 158 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 469 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 62 s. 5 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 114 
  s. 9 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 78 
  s. 6 - serial
11:30 Korona królów odc. 209 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
14:00 Elif odc. 470 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 177
16:05 Wieczna miłość odc. 159 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Wielkanocne wypieki w Europie 
  - film
18:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 31
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Ecce Homo. Pieśni pasyjne. 
  Maria Pomianowska Ensemble
20:50 Droga Krzyżowa z udziałem 
  papieża Franciszka - transmisja 
  z Watykanu
22:45 Listy matki Teresy - film
00:55 Wspaniała Gilly - komedia

06:00 Ukryta prawda odc. 542 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 58 - serial

07:55 Szpital odc. 256 - serial

08:50 Big Brother odc. 24

09:50 Big Brother Pobudka odc. 25

09:55 Zakochani po uszy odc. 56 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 73 - serial

12:45 19+ odc. 74 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 320 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 25

14:20 Sąd rodzinny odc. 59 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 96 - serial

16:20 Szpital odc. 257 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 25

17:25 Prawo Agaty odc. 9 - serial

18:25 Przyjaciele odc. 12 s. 6 - serial

18:55 Ugotowani odc. 5 s. 11

20:00 Big Brother odc. 25

21:00 Królewna Śnieżka i Łowca - film

23:40 Lot 93 - dramat

02:00 Nibymonogamiczni - film

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 17 s. 4 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
  odc. 32 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 15 
  - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 117
09:00 Septagon odc. 63 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 18
11:25 SuperPies odc. 15
11:55 Mecenas Lena Barska 
  odc. 13 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 163 
  - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 200
15:00 Policjantki i policjanci odc. 528 
  - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 65 
  - serial
17:00 Joker odc. 65
18:00 Septagon odc. 64 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 529 
  - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 20 s. 2
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 285 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 286 - serial
23:00 Zmartwychwstały - dramat
01:15 Zagadkowe zgony odc. 9 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 25

07:00 Zbuntowany anioł odc. 203

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 185 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 34 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 50 

  s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 14 

  s. 7 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 1 

  s. 8 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 23 s. 5 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 24 s. 5 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 61 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 34 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 35 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 185 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 186 s. 4 - serial

20:00 Samson - film

22:10 Mechanik: Konfrontacja - film

00:10 Replikant - film

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne 

08:35 Mała Apokalipsa - dramat

10:35 Kocie ślady - film

12:00 Którędy po sztukę odc. 82

12:15 Kamizelka 

13:10 Mistrz - film

14:35 Studio Kultura - rozmowy

14:50 Via Crucis

16:10 Jak daleko stąd, jak blisko 

  - dramat

18:00 Jonasz w brzuchu Lewiatana 

  - film

19:05 Teledyski

19:30 Koło pióra odc. 7

20:00 Informacje kulturalne

20:25 Nostalgia - dramat

22:40 Eufonie: Arvo Pärt - nowe oblicze 

  współczesnej duchowości

23:35 Tygodnik kulturalny

00:20 Nic się nie dzieje - film

06:50 Był taki dzień odc. 537

07:00 Dziennik telewizyjny

07:45 Przedwiośnie odc. 5 - serial

08:45 Marzyciele odc. 26

09:10 Odtajnione powstanie - film

10:05 Sensacje XX wieku odc. 187

10:35 Historia jedzenia po amerykańsku 

  odc. 6 - serial

11:30 Kościół i świat Jana Pawła II 

  odc. 1

12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 11

12:25 Czas honoru odc. 25 s. 2 - serial

13:20 Mont Saint-Michel: opactwo 

  na skale - film

14:25 Odkryć tajemnicę odc. 2 - serial

15:30 Warszawa. Zmartwychwstałe 

  miasto odc. 1 - film

16:30 Tora i miecz - film

17:35 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 3 - serial

18:10 Ex libris

18:30 Polska Kronika Filmowa odc. 11

18:45 Przedwiośnie odc. 6 - serial

19:45 Żołnierz Niezłomny Kościoła - film

21:05 Zaginiony świat Aleksandra 

  Wielkiego odc. 4 - serial

22:00 Święta Faustyna w blasku 

  Miłosierdzia - film

00:00 Sensacje XX wieku odc. 29

01:00 Encyklopedia II wojny światowej 

  odc. 74 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Męka Pańska w Avili według 
  św. Jana - film
09:30 Serce i oblicze Boga - film
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Misterium Męki Pańskiej Poznań 
  - Cytadela 
11:35 Ziemia mojego Zbawiciela
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Misterium muzyczne Droga 
  Krzyżowa
14:00 Cuda Jezusa odc. 35 - serial
14:55 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
  z Koronką do Bożego 
  Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Ziemia mojego Zbawiciela
16:30 Ziemia mojego Zbawiciela
17:00 Liturgia Wielkiego Piątku 
  z Bazyliki Świętego Piotra 
  w Watykanie
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
19:00 Ziemia mojego Zbawiciela
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
  odc. 23 - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Wielki Piątek - film
21:15 Droga Krzyżowa z rzymskiego 
  Koloseum pod przewodnictwem 
  Ojca Świetego Franciszka 
23:00 Pasja Publicystyka kulturalna 
23:40 Petra - tajemnicze miasto

05:35 Egzamin z życia odc. 34 - serial
06:30 Podróże z historią odc. 46 s. 5
07:05 Na sygnale odc. 44 - serial
07:30 Ogrodowi odc. 5
07:45 Przepis dnia odc. 34
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 343
11:25 Barwy szczęścia odc. 2047 
  - serial
11:55 Coś dla Ciebie odc. 198
12:25 Quo vadis - film
15:15 Górski lekarz odc. 78 - serial
16:10 Górski lekarz odc. 79 - serial
17:00 Nabożeństwo Wielkopiątkowe 
  w Pszczynie
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Na dobre i na złe odc. 740 
  - serial
19:30 Przepis dnia odc. 35
19:35 Barwy szczęścia odc. 2047 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2048 
  - serial
20:45 Światło między oceanami
23:05 Zanim się rozstaniemy - komedia
00:50 Ben Hur - film

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 28 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2438 

11:00 Ukryta prawda odc. 1029 - serial

12:00 Szpital odc. 918 - serial

13:00 Szkoła odc. 681 - serial

14:00 19+ odc. 382 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 4

15:30 Szkoła odc. 682 - serial

16:30 19+ odc. 383 - serial

17:00 Szpital odc. 919 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1030 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5648

20:00 Tarzan: Legenda - film

22:15 Milion sposobów, jak zginąć 

  na Zachodzie - western

00:35 Kuba Wojewódzki odc. 21 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:00 SuperPies odc. 19

09:30 Malanowski i Partnerzy 

  odc. 716 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

  odc. 121 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 604 - serial

12:00 Gliniarze odc. 165 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 866 - serial

14:00 Pierwsza miłość odc. 2868 

  - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 912 - serial

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 4133

16:30 Na ratunek 112 odc. 335 - serial

17:00 Gliniarze odc. 325 - serial

18:00 Pierwsza miłość odc. 2869 

  - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 99 - serial

20:05 Skazani na Shawshank - dramat

23:15 Pasja - dramat

02:00 Młody Mesjasz - dramat

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1268

07:00 Strażnik Teksasu odc. 176 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 35 

  s. 3 - serial

09:00 Nokaut odc. 7 - serial

10:00 Galileo odc. 178

11:00 V.I.P. odc. 19 s. 4 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 70 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 33 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 15 - serial

14:15 MacGyver odc. 56 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo odc. 74 

  s. 4 - serial

16:15 Drużyna A odc. 22 - serial

17:15 Paulina odc. 67 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 46 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 84 - serial

20:00 Galileo odc. 179

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 54 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 55 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 9 - serial

00:00 Shaolin - film

02:40 Top 10 lista przebojów odc. 1268

07:10 Shimmer i Shine odc. 8 - serial
07:40 Smerfy odc. 213 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 117 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 24 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 48 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 5 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 36 - serial
09:15 Bolek i Lolek na wakacjach 
  odc. 2 - serial
09:30 Domisie
10:00 Margolcia i Miś zapraszają 
  dziś odc. 157
10:15 Strażak Sam odc. 7 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 19 s. 5 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 19 s. 3 
  - serial
10:45 Robot Trains odc. 17 - serial
11:05 Wissper odc. 39,40 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 10 s. 5 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 50 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 45-47 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 2 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 76 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 49 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 23 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 24 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 4 - bajka
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 31 - serial
14:40 Tabaluga odc. 18 - serial
15:10 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
  odc. 158
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 17 - serial
15:40 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 15
16:30 Dinotrux odc. 30 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 5 s. 3 - serial
17:25 Robot Trains odc. 18 - serial
17:45 Wissper odc. 41,42 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 11 s. 5 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 31 - serial
19:00 Smerfy odc. 215 - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 100 - serial
19:30 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 13 - serial
19:40 Bella i Sebastian odc. 50 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 179
20:25 Krecik i panda odc. 9 - serial
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06:00 Klan odc. 3471
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Pełnosprawni
08:25 Wojsko-polskie.pl
08:50 Studio Raban odc. 73
09:15 Rodzinny ekspres odc. 77
09:45 Napoleon - film
11:20 Wiosenne opowieści - film
12:25 David Attenborought. Opowieść 
  o jajku - film
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 209
14:05 Wiktoria odc. 13 s. 2 - serial
15:10 Jack Hunter i zaginiony skarb 
  Ugaritu - film
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Koncert Wielkopostny
18:30 Stulecie Winnych odc. 7 - serial
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Orędzie wielkanocne  
  Przemówienie 
20:20 Sanatorium miłości odc. 11
21:20 Noe: Wybrany przez Boga - film
23:45 Bóg nie umarł 2 - dramat
01:55 Jack Hunter i zaginiony skarb 
  Ugaritu odc. 1 - film

05:50 Ukryta prawda odc. 543 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 21

09:55 Big Brother odc. 22

10:55 Big Brother odc. 23

11:55 Ukryta prawda odc. 316 - serial

12:50 Przygoda na Alasce - film

15:10 Hugo i jego wynalazek - film

17:45 Rango - film

20:00 Big Brother Raport odc. 5 

20:35 Zimowa opowieść - dramat

23:05 Big Brother Nocą odc. 5

23:40 Forrest Gump - komedia

02:40 Charlie St. Cloud - dramat

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 38 - serial
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 39 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 40 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 41 - serial
07:55 Flintstonowie odc. 33 - serial
08:35 Flintstonowie odc. 34 - serial
09:05 Flintstonowie odc. 35 - serial
09:40 Mrówka Z - film
11:20 Policjantki i policjanci odc. 525 
  - serial
12:20 Policjantki i policjanci odc. 526 
  - serial
13:20 Policjantki i policjanci odc. 527 
  - serial
14:20 STOP Drogówka odc. 201
15:30 Król lew - film
17:25 Dżungla - film
19:00 Galileo odc. 740
20:00 Policjantki i policjanci odc. 528 
  - serial
21:00 Policjantki i policjanci odc. 529 
  - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 287 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 288 - serial
00:00 Łowca androidów - film
02:25 Interwencja odc. 4132

06:00 Pan wzywał, Milordzie? odc. 5 

  s. 4 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 16 s. 4

07:50 Niesamowite! odc. 21 - serial

08:30 13. posterunek odc. 16 

  s. 2 - serial

09:00 13. posterunek odc. 17 

  s. 2 - serial

09:45 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 182 s. 4 - serial

10:45 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 183 s. 4 - serial

11:40 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 184 s. 4 - serial

12:40 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 185 s. 4 - serial

13:35 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 186 s. 4 - serial

14:35 Rodzinny interes odc. 26 - serial

15:30 Rodzinny interes odc. 27 - serial

16:30 Rodzinny interes odc. 28 - serial

17:30 Sahara - film

20:00 Zielona mila - dramat

23:50 Sędzia Dredd - film

01:50 Taki jest świat odc. 16 s. 4

07:00 Teledyski

07:40 Informacje kulturalne

08:00 Ecce Homo. Pieśni pasyjne. 

  Maria Pomianowska Ensemble

08:50 Klub profesora Tutki odc. 11 

  - serial

09:05 Klub profesora Tutki odc. 12 

  - serial

09:15 Klub profesora Tutki odc. 13 

  - serial

09:25 Klub profesora Tutki odc. 14 

  - serial

09:45 Tygodnik kulturalny 

10:45 Chleb, miłość i fantazja

12:30 Trzy miasta, trzy epoki 

  odc. 1 - serial

13:25 Bajki zza okna odc. 7 - serial

14:00 Wydarzenie aktualne

14:35 Niezapomniany romans - dramat

16:40 One. Kobiety Kultury odc. 7 

17:15 Owoce sztuki - historia martwej 

  natury - film

18:20 Dranie w kinie odc. 55

18:55 Pieśni z dalekiej wyspy

20:20 Wpływ księżyca - komedia

22:10 Eufonie: Arvo Pärt - nowe oblicze 

  współczesnej duchowości

23:15 Stulatek, który wyskoczył przez 

  okno i zniknął - komedia

01:20 Nostalgia - dramat

06:15 Był taki dzień odc. 538

06:20 Dziennik telewizyjny

07:05 Wszystkie kolory świata 

  odc. 30 - serial

08:05 Koło się kręci odc. 16

08:20 Zakochaj się w Polsce odc. 32 s. 1

08:45 U Pana Boga w ogródku 

  odc. 5 - serial

09:40 Okrasa łamie przepisy odc. 177

10:15 Grecka odyseja Joanny Lumley 

  odc. 4 - film

11:15 Złoto Jukonu odc. 2 - serial

12:20 Zamarznięta planeta odc. 1 - serial

13:20 Amerykańska broń odc. 6 - film

14:20 Prymas. Trzy lata z tysiąca 

  - dramat

16:05 Niezwykłe historie Biało 

  - Czerwonych odc. 4 

16:25 Opowieść o Chinach odc. 4 

  - serial

17:30 Marzyciele odc. 27

17:55 Duma i uprzedzenie odc. 1 - serial

19:00 Duma i uprzedzenie odc. 2 - serial

20:10 Ponary. Nóż w serce - film

21:20 Ogniem i mieczem - film

00:30 Spitfire Guya Martina - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Pasja Publicystyka kulturalna
08:55 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
09:00 Sanktuarium świętej Anny w La 
  Palud - film
09:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
10:00 Informacje dnia 
10:15 Wielki Tydzień. Zespół Pieśni 
  i Tańca „Śląsk” im. Stanisława 
  Hadyny odc. 1
11:00 Gorzkie żale
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Sitowiem malowane
12:45 Święty na każdy dzień
12:50 Święta Barbara - dramat
14:40 Ocalić od zapomnienia 
14:50 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
14:55 Poznajemy Biblię. Gdzie żył 
  i nauczał Jezus Chrystus
15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia
16:10 Pop-oratorium „Twoją na zawsze 
  jestem Panie” w wykonaniu 
  Zespołu Muzyki Sakralnej 
  Lumen
17:00 Starożytne tajemnice Biblii 
  odc. 5 - serial
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Koncert Pasyjny „Krzyż”. Zespół 
  23 Dni
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
  Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia 
20:20 Ukrzyżowanie - wiersze Romana 
  Brandstaettera w wykonaniu 
  Haliny Winiarskiej
20:30 Liturgia Wigilii Paschalnej 
  z Bazyliki Świętego Piotra 
  w Watykanie
23:10 Poznajemy Biblię. Gdzie żył 
  i nauczał Jezus Chrystus
23:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

05:55 Barwy szczęścia odc. 2047 
  - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2048 
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1437 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:55 Pogoda - flesz odc. 329
11:00 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 344
11:30 To je Borowicz. Podróże  
 ze smakiem odc. 20 s. 2
12:00 Mały książę - film
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Na sygnale odc. 227 - serial
15:40 Na sygnale odc. 228 - serial
16:10 Świat według T.S. Spiveta - film
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 44
20:05 Jeden dzień - dramat
22:00 Ponad wszelką wątpliwość 
  - dramat
23:55 Światło między oceanami 
 - dramat
02:15 Zanim się rozstaniemy - komedia

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1153

11:00 Na Wspólnej odc. 2858 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2859 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2860 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2861 - serial

12:50 MasterChef Junior odc. 7 s. 4

14:25 Agent - gwiazdy odc. 8 s. 4

15:25 Efekt domina odc. 7 s. 6

16:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 19

17:00 Dorota inspiruje odc. 6 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 8 s. 5

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5649

20:00 Chyłka - Zaginięcie odc. 4 - serial

20:55 Pretty Woman - komedia

23:20 Porzucona - thriller

01:20 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 19

06:00 Nowy dzień z Polsat News

07:55 Karate Kid II - film

10:15 Ewa gotuje odc. 359

10:55 Dziś 13, jutro 30 - komedia

13:05 Pani Doubtfire - komedia

15:45 Kabaret na żywo odc. 56

17:45 SuperPies odc. 20

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 156

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 327 - serial

20:05 Vaiana: Skarb oceanu - film

22:25 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 106 s. 11 

00:40 Syn Boży - film

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1269

07:00 Detektyw Monk odc. 15 

  s. 7 - serial

07:55 Detektyw Monk odc. 16 

  s. 7 - serial

08:55 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 7 - serial

09:25 Dzielna Mysz odc. 6 - serial

09:45 Tajemnicza wyspa Juliusza 

  Verne’a - film

11:45 Powrót na wyspę Nim - film

13:45 Columbo odc. 1 - serial

15:45 Czarna ryba - film

17:30 Jem i Hologramy - film

20:00 Galileo odc. 180

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 56 s. 3 

  - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 57 s. 3 

  - serial

23:00 Potężne uderzenie - komedia

01:15 Scenariusz śmierci - film

07:15 Shimmer i Shine odc. 9 - serial
07:45 Smerfy odc. 214 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 118 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 25 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 49 - serial
08:55 Masza i niedźwiedź odc. 6 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 37 - serial
09:15 Bolek i Lolek na wakacjach 
  odc. 3 - serial
09:30 Domisie
10:00 Supełkowe ABC odc. 154
10:15 Strażak Sam odc. 9 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 20 s. 5 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 20 s. 3 
  - serial
10:45 Robot Trains odc. 18 - serial
11:05 Wissper odc. 41,42 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 11 s. 5 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 51 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 48-50 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 3 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 78 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 50 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 24 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 25 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 24 - bajka
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 32 - serial
14:40 Tabaluga odc. 19 - serial
15:10 Nieziemscy odc. 10
15:25 Yakari odc. 1 - serial
15:40 W krainie baśni
16:10 Nela - mała reporterka odc. 16 
16:30 Dinotrux odc. 31 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 6 s. 3 - serial
17:25 Robot Trains odc. 19 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 71 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 72 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 12 s. 5 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 32 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 1 - serial
19:25 Stacyjkowo odc. 101 - serial
19:35 Pszczółka Maja odc. 1 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 51 - serial
20:00 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 266
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 41 
  - serial
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05:35 Barabasz - film

08:00 Tydzień Aktualności 

08:30 Zakochaj się w Polsce 

  odc. 32 s. 1

09:00 Ziarno odc. 704

09:35 Historia Zmartwychwstania

10:00 Msza święta Zmartwychwstania 

  Pańskiego i błogosławieństwo 

  Urb et Orbi

12:40 Daleko od domu: Przygody 

  żółtego psa - film

14:15 Wielka moc - koncert  

  wielkanocny Telewizji Polskiej 

  i Radia Plus

15:10 Jack Hunter i grobowiec 

  Akenatena - film

17:00 Teleexpress 

17:20 Pogoda 

17:30 Jaka to melodia?

18:30 Sanatorium miłości odc. 12

19:25 Sport 

19:30 Wiadomości 

20:00 Pogoda 

20:10 Stulecie Winnych odc. 8 - serial

21:05 Paryż może poczekać - komedia

22:50 Woda dla słoni - dramat

01:00 Noe: Wybrany przez Boga - film

05:50 Ukryta prawda odc. 544 - film

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 24

09:55 Big Brother odc. 25

10:55 Zakochani po uszy odc. 53 

  - serial

11:30 Zakochani po uszy odc. 54 

  - serial

12:05 Zakochani po uszy odc. 55 

  - serial

12:40 Zakochani po uszy odc. 56 

  - serial

13:15 Rewolwer i melonik -film

15:00 Był sobie chłopiec - komedia

17:15 Kapitan Ameryka: Zimowy 

  żołnierz - film

20:00 Big Brother Arena odc. 6

21:30 Szybcy i wściekli V - film

00:10 Czas na miłość - komedia

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 42 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 43 - serial

07:05 Flintstonowie odc. 34 - serial

07:35 Flintstonowie odc. 36 - serial

08:10 Flintstonowie odc. 37 - serial

08:45 Dinozaur - film

10:25 Galileo odc. 739

11:25 Galileo odc. 740

12:30 Obcy na poddaszu - film

14:10 Jurassic Park - film

16:55 Next -film

19:00 Galileo odc. 741

20:00 Zaginiony świat: Park Jurajski 

  -film

22:45 Kapitan Corelli - dramat

01:25 Śmierć na talerzu odc. 1 - serial

05:50 Flash odc. 19 - serial

06:45 Przygody Merlina odc. 9 

  s. 4 - serial

07:40 Bibliotekarze odc. 9 s. 2 - serial

08:35 Oskar - komedia

10:10 Czy to ty, czy to ja

12:25 Kopciuszek odc. 20 s. 4 - film

13:40 Barabasz odc. 1 - serial

15:35 Barabasz odc. 2 - serial

17:35 Król Artur - film

20:00 Gladiator - dramat

23:05 Zielona mila - dramat

03:00 Skorpion odc. 20 s. 3 - serial

07:00 Teledyski

07:50 Którędy po sztukę odc. 44

08:05 Dranie w kinie odc. 55

08:45 Trzeci punkt widzenia odc. 285

09:25 Gość oczekiwany - spektakl

10:35 Chleb, miłość i zazdrość 

  - komedia

12:30 Trzy miasta, trzy epoki 

  odc. 2 - serial

13:30 Miasto - film

13:40 Chuligan literacki odc. 124

14:20 Arminio Opera 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

  odc. 550

18:05 Wojna domowa odc. 4 - serial

18:45 Ostatnia akcja - komedia

20:25 Młoda Wiktoria - film

22:15 Trzeci punkt widzenia odc. 285

22:50 Czarny kot, biały kot - komedia

01:10 Pielgrzym - film

06:15 Był taki dzień odc. 539

06:20 Dziennik telewizyjny

06:55 Życie odc. 5 - serial

08:00 Strażnicy „Piątej Ewangelii” - film

09:05 U Pana Boga w ogródku 

  odc. 6 - serial

09:50 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 9 - serial

11:40 Mont Saint-Michel: opactwo 

  na skale - film

12:55 Odkryć tajemnicę odc. 2 - serial

13:55 Wielkie widowiska natury 

  odc. 3 - serial

14:55 Pewnego razu na Dzikim 

  Zachodzie - western

17:45 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 3 - serial

18:20 Duma i uprzedzenie odc. 3 - serial

19:25 Duma i uprzedzenie odc. 4 - serial

20:30 Zaginiony świat Aleksandra 

  Wielkiego odc. 4 - serial

21:30 Matylda - dramat

23:25 Apollo 11: pierwszy krok 

  na Księżycu - dramat

01:10 Zamordowane dzieciństwo - film

08:00 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
08:05 Tydzień, który zmienił świat - film
08:40 Ziemia Święta - Piąta Ewangelia
09:05 Święty na każdy dzień 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
  Długosza 
10:00 Msza Święta w uroczystość 
  Zmartwychwstania Pańskiego 
  z Watykanu. Błogosławieństwo 
  Urbi et Orbi
12:15 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela” 
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
  - serial
14:00 Paweł VI papież czasów burzy 
  odc. 1 - serial
15:45 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
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 Przedstawienie musi trwać - film
19:15 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
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 Wielki Tydzień. Zespół Pieśni 
  i Tańca „Śląsk” im. Stanisława 
  Hadyny odc. 2
22:15 Procesja dziejów
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej
23:30 Ziemia mojego Zbawiciela

04:45 Król i ja - film

06:20 Orędzie wielkanocne

06:30 Świat według T.S. Spiveta - film

08:25 Beethoven na tropie skarbu - film

10:15 W 80 dni dookoła świata - film

13:10 Wielkanoc z Dwójką

14:00 Familiada Teleturniej 

14:35 Koło fortuny

15:15 Szansa na sukces - Opole 2019 

  odc. 3

16:20 Moje wielkie greckie wesele 

  - komedia

18:00 Panorama 

18:20 Pogoda 

18:25 Sport-telegram 

18:30 Rodzinka.pl odc. 257 - serial

19:00 Wybuchowa para - komedia

20:55 Dance Dance Dance odc. 15

22:05 Dance Dance Dance odc. 16

23:20 Afera Thomasa Crowna - film

01:25 C.K. Dezerterzy - komedia

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Zbuntowana księżniczka 

  - komedia

10:00 Podróż do wnętrza Ziemi - film

11:55 Diagnoza odc. 8 s. 4 - serial

12:55 Szóstka odc. 3 - serial

13:55 Bociany - film

15:45 Tarzan: Legenda - film

18:00 Big Brother Tydzień odc. 5

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5650

20:00 MasterChef Junior odc. 8 s. 4

21:25 Szóstka odc. 4 - serial

22:25 Transformers: Wiek zagłady - film

01:35 Big Brother Tydzień odc. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:05 Pierwszy lot - film

09:25 Baranek Shaun - film

11:15 Fantastyczna Czwórka - film

13:30 Vaiana: Skarb oceanu - film

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 106

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 106

17:45 Nasz nowy dom odc. 138

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 312

20:00 W rytmie serca odc. 48 

  s. 4 - serial

21:05 Kabaret na żywo odc. 57

00:00 Cenny ładunek -film

02:00 Parnassus - film

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1270

07:00 Detektywi w akcji odc. 45 - serial

08:00 Jaś Fasola odc. 8 - serial

08:30 Galileo odc. 179

09:30 Galileo odc. 180

10:35 Powrót do przyszłości III

13:00 Gwiazdy kabaretu odc. 9

14:00 Nokaut odc. 8

15:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 258 - serial

16:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 259 - serial

17:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 260 - serial

18:00 Columbo odc. 1 - serial

20:00 Galileo odc. 181

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 58 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 59 - serial

22:55 Zmartwychwstały - dramat

01:05 Hawaii 5.0 odc. 2 s. 6 - serial

07:15 Shimmer i Shine odc. 10 - serial
07:45 Smerfy odc. 215 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 119 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 26 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 50 - serial
08:55 Masza i niedźwiedź odc. 7 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 38 - serial
09:15 Bolek i Lolek na wakacjach 
  odc. 4 - serial
09:30 Domisie
10:00 Parauszek i przyjaciele 
  odc. 26 - serial
10:15 Strażak Sam odc. 10 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 21 s. 5 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 21 s. 3 
  - serial
10:45 Robot Trains odc. 19 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 71 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 72 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 12 s. 5 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 52 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 52-54 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 4 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 27 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 51 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 25 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 26 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 11 - bajka
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 33 - serial
14:40 Tabaluga odc. 20 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 59
15:25 Yakari odc. 2 - serial
15:40 Śpiewajmy z Arką Alleluja
16:30 Dinotrux odc. 32 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 7 s. 3 - serial
17:25 Robot Trains odc. 20 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 73 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 74 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 13 s. 5 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 33 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 3 - serial
19:25 Stacyjkowo odc. 102 - serial
19:35 Pszczółka Maja odc. 2 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 52 - serial
20:00 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 203
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 42 
  - serial
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05:35 Napoleon - film

07:00 Msza święta z Sanktuarium 

  Bożego Miłosierdzia w Krakowie 

  Łagiewnikach Transmisja 

08:00 Planeta lasów odc. 1 - serial

08:40 Królestwo - film

10:25 Jeździec bawołów - film

12:00 Regina Coeli

12:20 Bosco Boys

12:55 Niezwykłe więzi delfinów - film

13:45 Wokół mórz odc. 17 - serial

14:15 Ojciec Mateusz odc. 271 

  s. 21 - serial

15:10 Jack Hunter i Gwiazda Niebios 

  - film

17:00 Teleexpress 

17:20 Pogoda 

17:30 Halo, Włodku! Benefis 

  Włodzimierza Szaranowicza

18:40 Jaka to melodia?

19:25 Sport 

19:30 Wiadomości 

20:05 Pogoda 

20:15 Rolnik szuka żony

21:20 Piknik z niedźwiedziami - film

23:15 Paryż może poczekać - komedia 

00:55 Woda dla słoni - dramat

05:45 Ukryta prawda odc. 545 - film

06:45 Mango - Telezakupy

08:50 Big Brother Tydzień odc. 5

09:50 Big Brother Pobudka odc. 26

09:55 Przyjaciele odc. 12 s. 6 - serial

10:35 Rango - film

12:45 Big Brother Popołudnie odc. 26

12:50 Granice czasu - film

15:15 LEGO. Przygoda - film

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 26

17:25 Królewna Śnieżka i Łowca - film

20:00 Big Brother odc. 26

21:00 Vinci - komedia

23:20 Big Brother Nocą odc. 21

23:55 Szybcy i wściekli V -film

02:35 Wojownicze żółwie ninja: Historia 

  prawdziwa - film

06:00 STOP Drogówka odc. 191

07:05 Przygody Kota w butach 

  odc. 33 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 16 

  - serial

08:05 Flintstonowie odc. 35 - serial

08:35 Flintstonowie odc. 36 - serial

09:05 Mrówka Z - film

10:50 Król lew - film

12:45 Flintstonowie

14:40 Dżungla - film

16:25 Zaginiony świat: Park Jurajski 

  - film

19:00 Policjantki i policjanci odc. 530 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 289 - serial

21:00 Snajper - thriller

23:05 Pokój grozy - horror

01:00 STOP Drogówka odc. 200

06:00 Czy to ty, czy to ja

08:00 Moja dziewczyna - komedia

10:15 Trzy życzenia - film

12:30 Najpiękniejsze baśnie braci 

  Grimm - film

13:45 Sahara - film

16:15 Taxi II -film

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 186 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 187 s. 4 - serial

20:00 Pompeje - film

22:05 Gladiator - dramat

01:25 Taki jest świat odc. 16 s. 4

07:00 Teledyski

07:40 Rzecz Polska odc. 6

08:00 Studio Kultura - rozmowy

08:15 Stwór - film

08:45 Młoda Wiktoria - film

10:40 Chleb, miłość i...

12:30 Trzy miasta, trzy epoki 

  odc. 3 - serial

13:25 Studio Kultura - rozmowy

13:40 Score: A Film Music  

  Documentary - film

15:25 Wielka ucieczka - film

18:20 Hollywood in Vienna: James 

  Horner

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Uczta Babette - dramat

22:15 Którędy po sztukę odc. 81

22:25 Koneser - dramat

00:45 Wpływ księżyca - komedia 

06:50 Był taki dzień odc. 540

06:55 Dziennik telewizyjny

07:40 Historia jedzenia po amerykańsku 

  odc. 6 - serial

08:35 U Pana Boga w ogródku 

  odc. 7 - serial

09:30 Klerycy w komunistycznej armii 

  - film

10:30 Zamarznięta planeta odc. 1 - serial

11:35 Wielkie widowiska natury 

  odc. 3 - serial

12:30 Polska Kronika Filmowa odc. 11

12:45 Spitfire Guya Martina - film

14:05 Niezwykłe historie Biało 

  - Czerwonych odc. 5

14:30 Ogniem i mieczem - film

17:35 Flesz historii

17:50 Polska Kronika Filmowa odc. 12

18:10 Duma i uprzedzenie odc. 5 - serial

19:10 Duma i uprzedzenie odc. 6 - serial

20:10 Solidarność Walcząca kontra 

  komunizm - film

21:10 El Dorado - western

23:20 Odtajnione akcje szpiegowskie 

  odc. 1 - serial

00:15 Anioły Żegoty - film

08:00 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze 
10:30 Kateri - film
12:00 Regina Coeli z Ojcem 
 świętym Franciszkiem
12:20 Łaska niepojęta
12:50 Tydzień, który zmienił świat - film
13:25 Koncert życzeń
14:15 Paweł VI papież czasów burzy 
  odc. 2 - film
15:50 Humpty Dumpty - film
16:15 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:20 100 cudownych miejsc 
  na świecie - 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 Historia wielkanocna - film
19:50 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 Głos serca odc. 27 - serial
22:25 Święty na każdy dzień 
22:30 Dziesięć przykazań odc. 119 
  - serial
23:35 Petra - tajemnicze miasto

05:40 Quo vadis - film

08:35 Na szlaku alleluja - western

11:10 C.K. Dezerterzy - komedia

12:40 C.K. Dezerterzy - komedia

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 Rodzinka.pl odc. 258 - serial

15:50 Dance Dance Dance odc. 15

16:45 Dance Dance Dance odc. 16

17:35 Dance Dance Dance odc. 17

18:00 Panorama 

18:20 Pogoda 

18:25 Sport-telegram 

18:35 Moje wielkie greckie wesele 

  - komedia 

20:15 Ben Hur -film

22:30 Wybuchowa para - komedia 

00:25 Ponad wszelką wątpliwość 

  - dramat

05:50 Uwaga! odc. 5650

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

  odc. 8 s. 3

07:55 Akademia ogrodnika odc. 8

08:00 Bociany - film

09:45 Podróż na tajemniczą wyspę 

  - film

11:40 Weronika Mars - dramat

13:45 Transformers: Wiek zagłady - film

17:00 Wojownicze żółwie ninja 

  - komedia 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5651

20:00 Kopciuszek - film

22:10 Włoska robota -film

00:25 Chyłka - Zaginięcie odc. 4 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News

07:30 Mała syrenka - film

09:15 Gdzie jest Nemo - film

11:35 Gdzie jest Dory - film

13:45 Nie wierzcie bliźniaczkom 

  - komedia

16:30 Zaplątani - film

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:40 I żyli długo i zaplątani - film

19:45 Gorączka lodu - film

19:55 Piękna i Bestia - film

22:40 Ślad odc. 60 s. 2 - serial

23:50 Niezniszczalni III - film

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1271

07:00 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 8 - serial

07:30 Dzielna mysz - serial

07:45 Powrót na wyspę Nim - film

09:45 Powrót do przyszłości III 

 - komedia

12:05 Jem i Hologramy - film

14:45 Czarna ryba - film

16:35 Wyścig -film

19:00 Nasza niania jest agentem 

  - komedia 

21:00 Zwierzak - komedia

22:45 Rzeka krwi - dramat

00:40 Hawaii 5.0 odc. 3 s. 6 - serial

01:40 Włatcy móch odc. 120 - serial

07:05 Shimmer i Shine odc. 12 - serial
07:35 Rodzina Rabatków odc. 1 - serial
08:05 Stacyjkowo odc. 120 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 79 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 51 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 8 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 39 - serial
09:15 Bolek i Lolek na wakacjach 
  odc. 5 - serial
09:30 Domisie odc. 393
10:00 Mój zwierzyniec odc. 21
10:15 Strażak Sam odc. 11 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 22 s. 5 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 22 s. 3 
  - serial
10:45 Robot Trains odc. 20 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 73 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 74 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 13 s. 5 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 53 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 55-57 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 5 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 28 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 52 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 26 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 27 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 9
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 34 - serial
14:40 Tabaluga odc. 21 - serial
15:10 Zaczarowany świat odc. 6 - serial
15:25 Yakari odc. 3 - serial
15:40 W krainie baśni
16:10 Nela - mała reporterka odc. 17
16:30 Dinotrux odc. 33 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 8 s. 3 - serial
17:25 Robot Trains odc. 21 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 75 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 76 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 14 s. 5 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 34 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 4 - serial
19:25 Stacyjkowo odc. 103 - serial
19:35 Pszczółka Maja odc. 3 - serial
20:00 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 214
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 43 
  - serial
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05:20 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 159 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 470 - serial
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 63 s. 5 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 115 
  s. 9 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 79 
  s. 6 - serial
11:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 31
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
13:00 Brytyjski ogród: życie i śmierć 
  na twoim trawniku - film
14:00 Elif odc. 471 - serial
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 209
16:05 Wieczna miłość odc. 160 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3474
18:30 Korona królów odc. 210 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Alarm
20:30 Leśniczówka odc. 114 - serial
21:00 Głębia ostrości odc. 14
21:40 Echo serca odc. 15 - serial
22:35 Krew z krwi odc. 1 - serial
23:45 Miasto gniewu odc. 21 s. 2 
  - serial
00:30 W obliczu śmierci -film

06:00 Ukryta prawda odc. 546 - film

07:00 Sąd rodzinny odc. 59 - film

07:55 Szpital odc. 257 - film

08:50 Big Brother odc. 26

09:50 Big Brother Pobudka odc. 27

09:55 Zakochani po uszy odc. 56 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 75 - film

12:45 19+ odc. 76 - film

13:15 Ukryta prawda odc. 321 - film

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 27

14:20 Sąd rodzinny odc. 60 - film

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 97 - film

16:20 Szpital odc. 258 - film

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 27

17:25 Prawo Agaty odc. 10 - serial

18:25 Ugotowani odc. 6 s. 11

19:30 Zakochani po uszy odc. 57 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 27

21:00 Kolekcjoner - dramat

23:30 Big Brother Nocą odc. 22

00:00 Dzika rzeka - thriller

02:20 Moc magii odc. 459

06:00 Żona dla milionera odc. 13

07:05 Przygody Kota w butach 

  odc. 34 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 17 

  - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 118

09:00 Septagon odc. 62 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 19

11:25 Sekrety sąsiadów odc. 7 - serial

11:55 Galileo odc. 739

13:00 Detektywi w akcji odc. 164 

  - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 89

15:00 Policjantki i policjanci odc. 530 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 66 

  - serial

17:00 Joker odc. 66

18:00 Septagon odc. 64 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 531 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 290 - serial

21:00 Na uwięzi -film

22:55 Wykonać wyrok -film

00:50 Żona dla milionera odc. 13

06:00 Słodka miłość odc. 26

07:00 Zbuntowany anioł odc. 204

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 187 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 35 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 51 

  s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

  odc. 1 s. 8 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

  odc. 2 s. 8 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 24 s. 5 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 1 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 62 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 35 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 36 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 187 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 188 s. 4 - serial

20:00 Pan życia i śmierc - thriller

22:20 Samson - film

00:30 Wyścig śmierci III: Piekło - film

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Caracas - film

08:40 Poza starością - film

09:00 Uczta Babette - dramat

11:00 Perły i dukaty odc. 1 - serial

11:35 Perły i dukaty odc. 2 - serial

12:05 Perły i dukaty odc. 3 - serial

12:35 Zielona ziemia - film

13:50 Studio Kultura - rozmowy

14:05 Studio Kultura - niedziela z... 

  odc. 550

14:55 Stacja - film

16:20 Szczęśliwy człowiek - dramat

18:00 Fabryka hitów odc. 8

19:00 Teledysk

19:25 Antyfonie odc. 1 - serial

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Ciemno - spektakl

21:30 Twórcza kontrola - film

23:15 One. Kobiety Kultury odc. 7

23:45 Trampkarze - film

00:25 Komeda - muzyczne ścieżki 

  życia - film

06:50 Był taki dzień odc. 541

06:55 Dziennik telewizyjny

07:35 Przedwiośnie odc. 6 - serial

08:35 Flesz historii

09:05 Byłem wszędzie. Olgierd 

  Budrewicz - film

10:10 Sensacje XX wieku odc. 184

10:40 Spór o historię odc. 33

11:20 Głosy - film

12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 12

12:20 Czas honoru odc. 26 s. 2 - serial

13:20 Życie odc. 5 - serial

14:20 Apollo 11: pierwszy krok 

  na Księżycu - dramat

16:05 Marzyciele odc. 27

16:35 Betar - film

17:40 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:10 Rodziny Wyklętych maja głos 

  - film

18:30 Polska Kronika Filmowa odc. 12

18:45 Polonia Restituta odc. 1 - serial

19:45 Inka. Są sprawy ważniejsze 

  niż śmierć - film

21:00 Era kosmiczna: historia NASA 

  odc. 3 - serial

22:00 Po PRL-u odc. 8

22:35 Pewnego razu na Dzikim 

  Zachodzie - western 

01:20 Sensacje XX wieku odc. 31

08:00 Informacje dnia
08:15 Petra - tajemnicze miasto
08:35 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
08:40 Świadkowie
09:10 Papież Polak do Rodaków 
  - serial
09:40 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
09:50 Misyjna Eucharystia w Gahunga 
  - film
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc Ojczyzna
11:45 Święty na każdy dzień 
11:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie
12:35 Przyroda i ludzie
13:00 Łaska niepojęta
13:30 Podhalański ogień
14:00 Dziesięć przykazań odc. 119 
  - serial
15:05 Głos serca odc. 27 - serial
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 Kateri - film
23:35 Przyroda i ludzie

05:45 M jak miłość odc. 1438 - serial
06:40 Przyszła pora pożegnania
07:05 Na sygnale odc. 45 - serial
07:30 Ogrodowi odc. 6
07:45 Przepis dnia odc. 35
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - flesz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 345
11:25 Rodzinka.pl odc. 158 s. 7 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2048 
  - serial
12:30 Koło fortuny 
13:15 Miłosne potyczki odc. 68 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1438 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 80 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Więzień miłości odc. 44 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 52 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 36
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 89
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 113
19:40 Barwy szczęścia odc. 2048 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2049 
  - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
  odc. 101
20:55 M jak miłość odc. 1439 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Over the limit - film
00:25 Dwa tygodnie - film

05:45 Mango - Telezakupy

07:00 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 4

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2439

11:00 Ukryta prawda odc. 1030 - film

12:00 Szpital odc. 919 - film

13:00 Szkoła odc. 682 - film

14:00 19+ odc. 383 - film

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 4

15:30 Szkoła odc. 683 - film

16:30 19+ odc. 384 - film

17:00 Szpital odc. 920 - film

18:00 Ukryta prawda odc. 1031 - film

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 56520

20:10 Doradca smaku odc. 29 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2862 - serial

20:55 Milionerzy odc. 260

21:30 Diagnoza odc. 9 s. 4 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 22 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1158

00:05 36,6 °C odc. 8 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 717 - film
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 718 - film
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 122 - film
11:00 Dlaczego ja? odc. 605 - film
12:00 Gliniarze odc. 166 - film
13:00 Trudne sprawy odc. 867 - film
14:00 Pierwsza miłość odc. 2869 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 913 - film
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4134
16:30 Na ratunek 112 odc. 336 - film
17:00 Gliniarze odc. 326 s. 6 - film
18:00 Pierwsza miłość odc. 2870 
  - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 432 - serial
20:10 Niezniszczalni III -film
22:45 Ślad odc. 61 s. 2 - serial
23:55 Zatopieni -film
02:00 Tajemnice losu odc. 3273

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1272

07:00 Strażnik Teksasu odc. 177 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 36 

  s. 4 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 259 - serial

10:00 Galileo odc. 181

11:00 V.I.P. odc. 20 s. 4 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 84 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 46 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 16 - serial

14:15 MacGyver odc. 57 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo odc. 75 

  s. 4 - serial

16:15 Drużyna A odc. 23 - serial

17:15 Paulina odc. 68 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 73 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 83 - serial

20:00 Galileo odc. 182

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 90 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 91 - serial

23:00 Bestie z morza: Megalodon 

  - thriller

01:00 STOP Drogówka odc. 102

07:05 Shimmer i Shine odc. 13 - serial
07:35 Rodzina Rabatków odc. 3 - serial
08:05 Stacyjkowo odc. 121 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 80 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 52 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 9 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 40 - serial
09:15 Bolek i Lolek na wakacjach 
  odc. 6 - serial
09:30 Domisie
10:00 Przyjaciele lasu odc. 28
10:15 Strażak Sam odc. 12 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 23 s. 5 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 23 s. 3 
  - serial
10:45 Robot Trains odc. 21 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 75 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 76 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 14 s. 5 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 54 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 58-61 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 6 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 29 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 1 
  s. 1 - serial
13:55 Teleranek odc. 73
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 24 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 35 - serial
14:40 Tabaluga odc. 22 - serial
15:10 Przyjaciele lasu odc. 29
15:25 Yakari odc. 4 - serial
15:40 Domisie odc. 421
16:10 Nela - mała reporterka odc. 18
16:30 Dinotrux odc. 34 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 9 s. 3 - serial
17:25 Robot Trains odc. 22 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 77 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 78 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 15 s. 5 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 35 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 5 - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 104 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 4 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 2 
  s. 1 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 180
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 44 
  - serial
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 160 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 471 - serial
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 64 s. 5 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 116 
  s. 9 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 80 
  s. 6 - serial
11:30 Korona królów odc. 210 - serial
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:55 Brytyjski ogród: życie i śmierć 
  na twoim trawniku - film
14:00 Elif odc. 472 - serial
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 114 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 161 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3475
18:30 Korona królów odc. 211 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Alarm!
20:30 AC Milan - SS Lazio: półfinał 
  - rewanż - studio Piłka nożna 
20:40 AC Milan - SS Lazio: półfinał 
  - rewanż Piłka nożna 
23:00 Miłość i puste słowa - film
00:30 Bez tożsamości odc. 29 
  s. 2 - serial

06:00 Ukryta prawda odc. 547 - film

07:00 Sąd rodzinny odc. 60 - film

07:55 Szpital odc. 258 - film

08:50 Big Brother odc. 27

09:50 Big Brother Pobudka odc. 28

09:55 Zakochani po uszy odc. 57 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 77 - film

12:45 19+ odc. 78 - film

13:15 Ukryta prawda odc. 322 - film

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 28

14:20 Sąd rodzinny odc. 61 - film

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 98 - film

16:20 Szpital odc. 259 - film

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 28

17:25 Prawo Agaty odc. 11 - serial

18:25 Ugotowani odc. 7 s. 11

19:30 Zakochani po uszy odc. 58 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 28

21:00 Był sobie chłopiec - komedia 

23:10 Big Brother Nocą odc. 23

23:45 Zimowa opowieść - dramat

02:20 Moc magii odc. 460

06:00 Żona dla milionera odc. 14

07:05 Przygody Kota w butach 

  odc. 35 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 18 

  - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 1

09:00 Septagon odc. 64 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 20

11:25 Sekrety sąsiadów odc. 8 - serial

11:55 Galileo odc. 740

13:00 Detektywi w akcji odc. 165 

  - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 90

15:00 Policjantki i policjanci odc. 531 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 67 

  - serial

17:00 Joker odc. 67

18:00 Septagon odc. 65 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 532 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 291 - serial

21:00 Z podniesionym czołem - thriller

22:55 Wzgórza mają oczy - horror

01:10 Żona dla milionera odc. 14

06:00 Słodka miłość odc. 27

07:00 Zbuntowany anioł odc. 205

08:00 Lombard. Życie pod zastaw odc. 

188 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 36 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 52 

  s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 2 

  s. 8 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 3 

  s. 8 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 1 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 2 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 63 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 36 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 37 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 188 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 189 s. 4 - serial

20:00 Król Artur - film

22:25 Pompeje - film

00:45 Piła mechaniczna - horror

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1458

08:35 Zbrodnia i kara - film

09:20 Szczęśliwy człowiek - dramat

11:00 Ród Gąsieniców odc. 1 - serial

12:05 Ród Gąsieniców odc. 2 - serial

13:15 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1458

13:30 „Zapatrzeni w siebie” - piosenki 

  Marka Grechuty

14:35 Wezwanie - dramat

16:00 Pora umierać - dramat

18:00 Stefan Sutkowski i inni 

 Kochankowie Opery - film

19:25 Chuligan literacki odc. 124

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Barany. Islandzka opowieść 

  - komedia

22:00 Pegaz odc. 125

22:40 Znikająca wyspa - film

00:05 Zespół Krzysztofa Komedy - film

06:50 Był taki dzień odc. 542

07:00 Dziennik telewizyjny

07:45 Polonia Restituta odc. 1 - serial

08:45 Archiwum zimnej wojny odc. 18

09:20 Betar - film

10:20 Sensacje XX wieku odc. 185

10:55 Inka. Są sprawy ważniejsze 

  niż śmierć - film

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 12

12:20 Czas honoru odc. 27 s. 3 - serial

13:30 Wszystkie kolory świata 

  odc. 2 - serial

14:35 Czego nie mogliśmy wykrzyczeć 

  - film

15:40 Odtajnione akcje szpiegowskie 

  odc. 1 - serial

16:35 Ewangelia i bunt - film

17:30 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:00 Zapomniany bohater - Paweł 

  Cyms - film

18:35 Polska Kronika Filmowa odc. 12

18:45 Polonia Restituta odc. 2 - serial

20:00 Ludobójstwo Ormian - film

21:05 Latająca maszyna amerykańskich 

  konfederatów - film

22:00 Weterani. Wyrwani śmierci 

  odc. 5 - serial

22:35 El Dorado - western

00:50 Sensacje XX wieku odc. 32

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
09:45 Święty na każdy dzień 
09:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
  Świętego Franciszka z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
  odc. 26 - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia
12:20 Rękopis błogosławionych - film
14:00 Listy do Pana Boga - dramat
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Moje leczenie wodą - film
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 Po tej stronie lustra - dramat
23:45 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

05:40 M jak miłość odc. 1439 - serial
06:35 Pożyteczni.pl
07:05 Na sygnale odc. 46 - serial
07:30 Ogrodowi odc. 7
07:45 Przepis dnia odc. 36
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 346
11:25 Rodzinka.pl odc. 159 s. 7 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2049 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 69 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1439 - serial
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
  rozdział odc. 81 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Więzień miłości odc. 45 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 53 s. 3 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 37
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 31
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 112
19:35 Barwy szczęścia odc. 2049 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2050 
  - serial
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
  i „Na sygnale” odc. 45 - serial
20:55 Na dobre i na złe odc. 741 
  - serial
21:55 Na sygnale odc. 229 - serial
22:35 Oświadczyny po irlandzku 
  - komedia 
00:25 O mnie się nie martw odc. 124 
  s. 10 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 5

07:50 Doradca smaku odc. 29 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2440

11:00 Ukryta prawda odc. 1031 - film

12:00 Szpital odc. 920 - film

13:00 Szkoła odc. 683 - film

14:00 19+ odc. 384 - film

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 4

15:30 Szkoła odc. 684 - film

16:30 19+ odc. 385 - film

17:00 Szpital odc. 921 - film

18:00 Ukryta prawda odc. 1032 - film

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5653

20:10 Doradca smaku odc. 30 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2863 - serial

20:55 Milionerzy odc. 261

21:30 Agent - gwiazdy odc. 9 s. 4

22:30 Jestem legendą - film

00:35 American Horror Story: Murder 

  House odc. 12 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 719 - film
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 720 - film
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 123 - film
11:00 Dlaczego ja? odc. 606 - film
12:00 Gliniarze odc. 167 - film
13:00 Trudne sprawy odc. 868 - film
14:00 Pierwsza miłość odc. 2870 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 914 - film
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4135
16:30 Na ratunek 112 odc. 337 - film
17:00 Gliniarze odc. 327 s. 6 - film
18:00 Pierwsza miłość odc. 2871 
  - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 37 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
  odc. 548 - serial
20:30 Śpiewajmy razem. All Together 
  Now odc. 16 s. 2
22:05 Ślad odc. 62 s. 2 - serial
23:10 Pociąg z forsą - komedia 
01:40 Nasz nowy dom odc. 65

06:00 Top 10 lsta przebojów odc. 1273

07:00 Strażnik Teksasu odc. 178 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 37 

  s. 4 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 260 - serial

10:00 Galileo odc. 182

11:00 V.I.P. odc. 21 s. 4 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 83 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 73 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 17 - serial

14:15 MacGyver odc. 58 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo odc. 76 

  s. 4 - serial

16:15 Drużyna A odc. 24 - serial

17:15 Paulina odc. 69 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 43 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 71 - serial

20:00 Galileo odc. 183

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 92 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 93 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 10 - serial

00:00 Niezwyciężony - film

02:25 SuperLudzie Extra odc. 59

07:10 Shimmer i Shine odc. 14 - serial
07:35 Rodzina Rabatków odc. 4 - serial
08:05 Stacyjkowo odc. 122 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 81 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 1 
  s. 1 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 12 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 41 - serial
09:15 Bolek i Lolek na wakacjach 
  odc. 7 - serial
09:30 Domisie odc. 421
10:00 Zwierzaki Czytaki odc. 59
10:15 Strażak Sam odc. 13 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 24 s. 5 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 24 s. 3 
  - serial
10:45 Robot Trains odc. 22 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 77 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 78 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 15 s. 5 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 55 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 62-64 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 7 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 30 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 2 
  s. 1 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 29 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 29 - serial
13:55 Supełkowe ABC odc. 154
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 25 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 36 - serial
14:40 Tabaluga odc. 23 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 38
15:25 Yakari odc. 5 - serial
15:40 Domisie odc. 422,
16:10 Nela - mała reporterka odc. 19
16:30 Dinotrux odc. 35 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 10 s. 3 - serial
17:25 Robot Trains odc. 23 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 79 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 80 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 16 s. 5 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 36 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 6 - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 105 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 5 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 3 s.1 
  - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 181
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 45 
  - serial
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HOROSKOP
KOZIOROŻEC 22.12-19.01

WODNIK 20.01-18.02

RYBY 19.02-20.03

STRZELEC 22.11-21.12

SKORPION 24.10-21.11

WAGA 23.09-23.10

PANNA 23.08-22.09

LEW 23.07-22.08

RAK 21.06-22.07

BLIŹNIĘTA 22.05-20.06

BYK 21.04-21.05

BARAN 21.03-20.04

Krzyżówka panoramiczna

Nuggetsy w płatkach kukurydzianych, 
frytki z batata i surówka 

z kapusty pekińskiej
Składniki: 
2 duże bataty
przyprawy: oregano, bazylia,
sól, pieprz, mielona papryka
2 łyżki oleju
2 podwójne piersi z kurczaka
1 jajko
płatki kukurydziane 250 g
1 kapusta pekińska
3 marchwie
2 jabłka
ocet do smaku
Sposób wykonania:
Bataty obrać i umyć. Następnie pokroić 

w paski jak na frytki. Natrzeć je olejem i opró-
szyć przyprawami.Wyłożyć na blachę wyłożoną 
papierem do pieczenia. Piec w temperaturze 
180 stopni ok. 25 minut.

Pierś z kurczaka oddzielić od kości, umyć 
i pokroić na mniejsze kawałki. Doprawić przy-
prawami. Odłożyć na kilka minut. W osobnej 
misce pokruszyć płatki kukurydziane. Jajko roz-
bełtać. Kawałki mięsa zamoczyć w jajku i obto-
czyć w płatkach kukurydzianych. Następnie uło-
żyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia 
i piec w temperaturze 180 stopni ok. 25 minut.

Kapustę pekińską posiekać drobno. Zetrzeć 
obraną marchew i jabłka. Połączyć składni-
ki. Dodać olej. Doprawić solą i pieprzem oraz 
octem.

Smacznego!
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Przs owie Polskie
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Przs owie Polskie

Sytuacja wymaga, byś bardziej zaangażował się w sprawy domowe. Nie uciekaj od 
tego, nie szukaj wymówek. Wspólne plany, wyzwania zbliżą was do siebie. W najbliż-
szych dniach będziesz musiał podjąć decyzje, od których zależeć będzie twój status 
materialny. Przyjrzyj się metodom działania osób, które osiągnęły sukces. Okaże się, 
że droga do niego nie jest taka trudna.

Skup się na sprawach finansowych. Spisz wydatki z ostatnich miesięcy, których nie 
planowałeś i przeanalizuj, na co poszły pieniądze. Czy czasem nie jest tak, że zaku-
pami łagodzisz napięcia emocjonalne? Nie kupisz poczucia bezpieczeństwa ani nie 
podniesiesz w ten sposób samooceny. W pracy gorąco, zatęsknisz za odpoczynkiem 
w gronie najbliższych.

Spokojny, stabilny czas. Niewiele się wydarzy. Znajdziesz czas na odpoczynek. Wy-
bierz aktywność fizyczną, dobrą i dla ciała, i dla duszy. Bycie sam na sam ze sobą 
doprowadzi cię do ciekawych wniosków. Ćwicz cierpliwość, bo niebawem zostanie 
wystawiona na próbę. Możliwe zawirowania w sprawach zawodowych, wynikające 
z problemów w komunikacji.

Pewność siebie i odwaga sprawią, że będziesz w stanie przeforsować każdy projekt. 
Powalcz o podwyżkę, ale nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę. W sprawach ser-
cowych wiele emocji. Osoba, która dotąd ci się opierała, wreszcie ulegnie. Gorący 
romans gwarantowany.

Nie spiesz się i nie podejmuj żadnych ważnych decyzji, jeśli targają tobą sprzeczne 
emocje. Będziesz zła, bo liczyłaś na poprawę sytuacji finansowej, a jednak nic na to nie 
wskazuje. Spójrz na problem z innej strony – przekonasz się, że tak naprawdę niewiele 
potrzebujesz.

Nie wahaj się przed wyjazdem czy spotkaniem, które cię tremują. Wszystko pójdzie 
jak należy. Staraj się nie działać impulsywnie. Dobrze wyczuwasz, że w pracy ktoś 
wciągnął cię do gry, z którą nie chciałeś mieć nic wspólnego. Dyplomatycznie wycofaj 
się, nie zrób fałszywego kroku.

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.

Będziesz wyjątkowo podirytowany. Trudno ci oprzeć się wrażeniu, że wszystko idzie 
źle, a koledzy z pracy spiskują przeciwko tobie. Dobra passa w sprawach finansowych, 
śmiało podejmuj decyzje związane z materialną sferą życia. Zabierz partnera na roman-
tyczną kolację, cieszcie się swoim towarzystwem, planujcie przyszłość.

Straciłeś wiele energii na realizację ważnego projektu i teraz czujesz się wyczerpany. 
Rozważ wyjazd na kilkudniowy wypoczynek. Gorąco w sprawach sercowych. Kolejna 
kłótnia zakończy się postawieniem warunków. Zastanów się, czy jesteś w stanie dalej 
tak funkcjonować? Wymuszony kompromis nie jest kompromisem. Nie musisz się na 
niego godzić.

Będziesz mieć mnóstwo energii i pomysłów na przemeblowanie swojego życia. Za-
czniesz się zastanawiać, co będziesz robić za 5 lat i czy to zajęcie przyniesie ci sa-
tysfakcję i pieniądze. To czas poszukiwań, zarówno sensu, jak i szczęścia w miłości. 
Pomoże ci to, że jesteś konkretny, nazywasz rzeczy po imieniu. Dzięki temu znajdziesz 
rozwiązanie każdego zdefiniowanego problemu.

Działasz ostatnio bardzo aktywnie i wreszcie czujesz, że twoje życie ma sens. Skoro 
nabrałeś wiatru w żagle, wykorzystaj dobrą passę i pomyśl o dalszej edukacji. Wcze-
śniej zastanów się, co chcesz robić. Zielone światło w sprawach sercowych – niespo-
dziewanie poznasz kogoś wartościowego. Raki w stałych związkach doprowadzą do 
zażegnania konfliktów i na nowo zbudują bliskość.

Spodziewaj się ciekawej propozycji na gruncie zawodowym. Ktoś potrzebuje kreatyw-
nego pracownika, a ty doskonale się nadasz. Bez żadnych problemów pokonasz kon-
kurentów. Zweryfikuj, co w twoim życiu wymaga zakończenia. Może to być związek, 
w którym wszystko się już wypaliło albo zajęcie, z wykonywania którego nie masz za 
grosz satysfakcji.

Na zdjęciu Kasia Zielska z klasy 2 technikum żywienia 
i usług gastronomicznych ZS Kowalewo Pomorskie
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W klimacie Chopina
KULTURA  Ośrodek Chopinowski w Szafarni to wyjątkowe miejsce. Oprócz przechowywania wspomnień 
i dawnych pamiątek po Fryderyku Chopinie jest także twórczą przestrzenią rozwoju talentów młodego 
pokolenia pianistów

Zapraszamy do odwiedze-
nia Ośrodka Chopinowskiego 
podczas koncertów, a także 
w każdy dzień oprócz ponie-
działku, szczególnie zachęca 
do tego piękny, rozkwitający 
wiosną park. Zachęcamy też do 
wysłuchania młodych piani-
stów podczas prestiżowego 27. 
Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. Fryderyka 
Chopina dla Dzieci i Młodzieży 
w Szafarni, który odbędzie się 
w połowie maja.

– Województwo kujawsko-
pomorskie jest drugim w kraju 
regionem po województwie ma-
zowieckim, w którym znajduje 
się najwięcej miejsc związa-
nych z Fryderykiem Chopinem. 
W Szafarni młody Fryderyk 
przebywał dwukrotnie podczas 
letnich miesięcy w latach 1824-
25. Dziś kultywujemy pamięć 
o naszym największym kom-
pozytorze między innymi po-
przez działalność szafarskiego 
Ośrodka Chopinowskiego, miej-
sca gdzie muzyka mistrza spo-
tyka się z innymi dziedzinami 
sztuki i zabytkową architekturą  
– mówi marszałek Piotr Całbec-
ki.

Ośrodek Chopinowski 
– historia i współczesność
W Szafarni tradycje i wspo-

mnienie wizyty Fryderyka Cho-
pina kultywowane były już od 
pierwszych lat po II wojnie świa-
towej, kiedy to w 1949 roku od-
był się premierowy koncert cho-
pinowski i otwarto izbę pamięci 
kompozytora. 10 września 1988 
roku oficjalnie otwarto Ośrodek 
Kultury im. Fryderyka Chopina 
w Szafarni, który swoją obecną 
nazwę przybrał w 2004 roku i od 
tego czasu jest instytucją kultu-
ry instytucją kultury samorządu 
województwa kujawsko-pomor-
skiego.

Ośrodek Chopinowski mieści 
się w zabytkowym dziewiętna-
stowiecznym pałacu otoczonym 
malowniczym parkiem o po-
wierzchni trzech hektarów, z po-
mnikami przyrody (m.in. „Lipa 
Chopina” i „Dęby Dziewanow-
skich”). W ośrodku znajduje się 
sala koncertowa na 105 miejsc 
z fortepianem firmy Steinway 
& Sons, sala muzealna z wysta-
wami dotyczącymi życia i twór-
czości Fryderyka Chopina, stylo-
we pokoje do ćwiczeń i saloniki 
z pianinami oraz sala konferen-

cyjna na 40 miejsc. W 2019 r. 
przewidziany jest remont dachu 
pałacu ze środków województwa 
kujawsko-pomorskiego w wyso-
kości 140 tys. zł.

Ośrodek prowadzi przede 
wszystkim działalność koncerto-
wą. W soboty o godzinie 17 odby-
wają się tu koncerty muzyki po-
ważnej, jazzowej i rozrywkowej, 
na które publiczność może doje-
chać z Torunia i Golubia-Dobrzy-
nia specjalnym Chopin Busem. 
Ośrodek prowadzi także działal-
ność edukacyjną, w ramach któ-
rej organizowane są różnorod-
ne, poświęcone kompozytorowi 
audycje muzyczne z muzyką na 
żywo skierowane do grup mło-
dzieży szkolnej, dzieci i osób do-
rosłych. Z okazji Roku Moniusz-
kowskiego Ośrodek Chopinowski 
wzbogacił listę tematów o nową 
audycję poświęconą postaci Sta-
nisława Moniuszki.

W ośrodku odbywają się 
też inne artystyczne wydarze-
nia, takie jak: wystawy, spotka-
nia autorskie, przedstawienia 
teatralne, kursy mistrzowskie, 
warsztaty muzyczne oraz kon-
kursy: od 23 lat Wojewódzki Kon-
kurs Wiedzy o Fryderyku Cho-

pinie dla Szkół Podstawowych, 
a od 19 lat Wojewódzki Konkurs 
Recytatorski Poezji i Prozy Po-
święconej Fryderykowi Chopi-
nowi i Muzyce, a od 2018 r. Wo-
jewódzki Konkurs Literacki dla 
Szkół Podstawowych „Słowem 
o Szafarni”.

Najważniejszym wydarze-
niem organizowanym w Ośrodku 
jest prestiżowy, posiadający 26-
letnią tradycję Międzynarodowy 
Konkurs Pianistyczny im. Fryde-
ryka Chopina dla Dzieci i Mło-
dzieży, w którym wzięło udział  
prawie tysiąc uczestników z po-
nad czterdziestu państw, takich 
jak m.in.: Japonia, Chiny, Stany 
Zjednoczone, Korea Północna, 
Korea Południowa, Argentyna, 
Izrael, Wietnam, Singapur, Ka-
nada czy Australia. Młodzi piani-
ści prezentują dzieła Fryderyka 
Chopina oraz innych mistrzów 
muzyki poważnej w 3 katego-
riach wiekowych (do 10, do 13 i do 
16 roku życia). Co roku konkurs 
przyciąga do Szafarni wybitne 
muzyczne osobowości. Wśród 
jurorów znaleźli się m.in.: Kevin 
Kenner, Piotr Paleczny, Ewa Po-
błocka, Halina Czerny-Stefańska, 
Barbara Hesse-Bukowska, Ka-
tarzyna Popowa-Zydroń, Alber-
to Nosè oraz Andrzej Jasiński. 
Głównym założeniem konkursu 
jest wczesne odkrycie młodych 
talentów, a także propagowanie 
twórczości Fryderyka Chopina 
oraz polskiej kultury wśród dzie-
ci i młodzieży w Polsce i poza jej 
granicami.

Zwiedzający Ośrodek Chopi-
nowski zainteresowani postacią 
kompozytora mogą także wzbo-
gacić swoją wiedzę, korzystając 
z bogatego zbioru biblioteki, 
audioprzewodnika oraz wystaw. 

W ośrodku działa także kawiar-
nia, w której można napić się 
aromatycznej kawy żołędziowej, 
takiej, jaką pijał w tym miejscu 
Fryderyk Chopin.

Ośrodek dla zwiedzają-
cych otwarty jest każdego dnia 
oprócz poniedziałku, a do Sza-
farni warto się wybrać chociażby 
ze względu na dziewiętnasto-
wieczny dworek otoczony za-
bytkowym parkiem ze stawem 
w kształcie fortepianu. Ośrodek 
położony jest w malowniczym 
otoczeniu pradoliny Drwęcy, 
w pobliżu Szafarni znajdują się 
zabytkowe kościoły, zamki, po-
mniki przyrody, czy izby pamię-
ci, czyniąc jego okolicę miejscem 
o wysokich walorach turystycz-
nych.

Ośrodek 
Chopinowski w Szafarni
Szafarnia 1, 87-404 Ra-

domin (powiat golubsko-do-
brzyński)

tel. 566827930
Ośrodek Chopinowski w licz-

bach:
– Sala koncertowa na 105 

miejsc
– Liczba koncertów w 2018 

r.: 40
– Liczba odbiorców koncer-

tów:  3500
– Liczba audycji muzycz-

nych: 103
– Liczba uczestników audy-

cji:  3620
– Liczba przejść z przewod-

nikiem po pałacu: 101
– Liczba konkursów: 1 mię-

dzynarodowy, 3 wojewódzkie
– Liczba odwiedzających:  

11 000
(red), fot. Park Ośrodka 

Chopinowskiego,
fot. Łukasz Piecyk

Hereditas Saeculorum 
po raz ósmy
Do końca kwietnia Urząd Marszałkowski czeka na zgłoszenia w konkursie „Dzie-
dzictwo wieków”, w ramach którego przyznaje wyróżnia za szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków. Medale Hereditas Saeculorum 
przyznany zostanie po raz ósmy.

Konkursy

– To wyraz uznania dla osób 
zaangażowanych w działania na 
rzecz ochrony naszego material-
nego dziedzictwa kulturowego. 
Przyznając te wyróżnienia pro-
mujemy dobre praktyki i osią-
gnięcia w tej dziedzinie – mówi 

marszałek Piotr Całbecki.
Celem konkursu jest: wyróż-

nienie prac konserwatorskich 
i restauratorskich przy zabytkach 
województwa kujawsko-pomor-
skiego, cechujących się wysoką 
jakością oraz szczególną dbało-

ścią o kompleksowe przywróce-
nie im świetności i utrwalenie 
wartości kulturowej; promocja 
dobrych wzorców; uhonorowa-
nie autorów szczególnych osią-
gnięć związanych z opieką nad 
zabytkami i ochroną zabytków.

Wnioski w konkursie mogą 
składać właściciele i zarządcy 
obiektów zabytkowych, jednost-
ki samorządu terytorialnego, 
stowarzyszenia i fundacje dzia-
łające na polu ochrony i opieki 
nad zabytkami, służby konser-
watorskie oraz muzea. Najlepsze, 
najważniejsze, najlepiej przepro-
wadzone przedsięwzięcia kon-
serwatorskie i restauratorskie 
wskaże powołana przez mar-
szałka województwa kapituła 
konkursowa. Medale otrzymają 
zarządcy obiektów i wykonawcy 
prac, a także osoby i instytucje 
mające na koncie szczególne 
osiągnięcia w tej dziedzinie.

Uroczystość wręczenia me-
dali laureatom jest przewidziana 
podczas wrześniowej wojewódz-
kiej inauguracji Europejskich Dni 

Dziedzictwa 2019. Szczegółowe 
informacje o konkursie, regu-
lamin, formularz zgłoszenia są 
dostępne na www.kujawsko-po-
morskie.pl (w zakładce Kultura/
Dziedzictwo wieków).

Wśród ubiegłorocznych lau-
reatów konkursu znalazły się 
Muzeum Etnograficzne w Toru-
niu, Wojskowa Specjalistyczna 
Przychodnia Lekarska, Samo-
dzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Toruniu, Klasztor 
Karmelitów Bosych w Zamar-
tem, dr hab. Monika Jakube-
k-Raczkowska i dr hab. Juliusz 
Raczkowski przy współpracy To-
masza Kowalskiego (zespół), dr 
Michał Kurkowski i dr hab. Mi-
chał Woźniak.

(red)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Zmiany od lipca

Zmiany wejdą w życie w lipcu br. Od 
lipca będzie też można składać wnio-
ski o świadczenie drogą elektronicz-
ną, a od sierpnia – drogą tradycyjną. 
Z najnowszego badania CBOS wynika, 
że ponad trzy piąte (62 proc.) Pola-
ków ocenia obecną politykę państwa 
wobec rodziny co najmniej dobrze. 
W 2013 roku odsetek ten wynosił za-
ledwie 13 proc.

Walka z biedą

„Rodzina 500+” to program, dzięki któremu 

zmniejszają się nierówności w społeczeń-

stwie. W badaniach Oxfam (organizacja wal-

cząca z głodem na świecie) Polska zajmuje 

pierwsze miejsce w świecie w wydatkach na 

walkę z nierównościami społecznymi. To też 

program, dzięki któremu bieda nie ma już 

twarzy dziecka. Wśród dzieci (w latach 2015-

2017) ubóstwo skrajne obniżyło się o niemal 

połowę, z poziomu 9 do 4,7 proc. Według 

Eurostatu zagrożenie ubóstwem lub wyklu-

czeniem społecznym wśród dzieci w Polsce 

spadało najszybciej spośród wszystkich kra-

jów Unii Europejskiej.

Będzie kasa na każde dziecko

We wtorek rząd przyjął projekt w sprawie 
rozszerzenia programu „Rodzina 500+” na 
pierwsze dziecko (bez kryteriów docho-
dowych), a premier Mateusz Morawiecki 
podpisał pismo kierujące projekt do prac 

parlamentarnych.

Dzietność w górę

Wskaźnik dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 roku do 1,45 w roku 2017. To najwyższy po-ziom od 1997 roku. GUS policzył, że w ubie-głym roku urodziło się blisko 388 tys. dzieci, więcej niż wynosiły wcześniejsze prognozy urzędu statystycznego i więcej, niż zakła-dano w ocenie skutków regulacji do ustawy wprowadzającej program w życie. To dobra informacja, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że od wielu lat spada liczba kobiet w wieku 15-49 lat.

Rodzina daje ład  

Jak mówiła podczas wspólnej konferencji prasowej 
z premierem minister Elżbieta Rafalska, „praca buduje 
dobrobyt, ale rodzina daje nam ład społeczny, daje nam 
siłę”. W jej ocenie program „Rodzina 500+” był prze-
łomem polskiej polityki społecznej, który dał „znako-
mite fundamenty pod kompleksową politykę rodzinną, 
jakiej w Polsce nie znano”. – Od pierwszych dni rządu 
wiedzieliśmy, że musimy zmienić politykę rodzinną – 
zaznaczyła minister. Szefowa resortu rodziny podkre-
śliła, że program realizuje trzy podstawowe cele – to 
poprawa dzietności, redukcja ubóstwa i inwestycja 
w kapitał ludzki.

Rząd przyjął projekt rozszerzający program 
„Rodzina 500+” 

W perspektywie długoterminowej – wzrost dzietno-
ści, a w efekcie rozwój Polski, a wcześniej – inwesty-
cja m.in. w edukację i zdrowie dzieci. Tak o programie 
„Rodzina 500+” mówił we wtorek, tuż przed podpisa-
niem pisma kierującego projekt rozszerzający program 
do prac parlamentarnych, premier Mateusz Morawiecki. 
– „Rodzina 500 plus” był przełomem polskiej polityki 
społecznej – podkreśliła podczas konferencji minister 
Elżbieta Rafalska.

Skorzysta prawie 7 milionów 
dzieci

– Do tej pory ze świadczenia ko-
rzystało 53 proc. polskich dzieci 
do 18 lat. Po zmianach liczba ta 
wzrośnie do 6 mln 800 tys. dzieci. 
Największy wzrost nastąpi wśród 
jedynaków, których do tej pory 
było niemalże pół miliona, w tej 
chwili liczba ta wzrośnie o 2 mln – 
mówiła minister Elżbieta Rafalska. 
Do tej pory z programu do polskich 
rodzin trafiło już prawie 69 mld zł.
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KALENDARIUM
Czwartek 18 kwietnia
1826 – Została ponownie odkryta, znana już w czasach Cesarstwa 

Rzymskiego, Lazurowa Grota na włoskiej wyspie Capri.
1926 – Rozpoczęła regularną emisję pierwsza polska stacja radiowa 

– obecny Program I Polskiego Radia.
1980 – Zimbabwe (dotychczasowa Rodezja) uzyskało niepodległość 

od Wielkiej Brytanii. Pierwszym prezydentem został Canaan Banana, 
a premierem Robert Mugabe.

Piątek 19 kwietnia
1850 – W Waszyngtonie podpisano amerykańsko-brytyjski traktat 

Claytona-Bulwera, zawarty w celu całkowitego ograniczenia kolonizacji 
i militaryzacji terenu Ameryki Środkowej.

1943 – W Hamilton na Bermudach rozpoczęła się międzynarodo-
wa Konferencja bermudzka, której celem było ustalenie sposobów oraz 
metod przesiedleń Żydów z terenów znajdujących się pod okupacją III 
Rzeszy.

1944 – W Gdańsku zwodowano U-Boota U-3501, pierwszą jednostkę 
typu XXI.

1979 – Dokonano próby wysadzenia pomnika Włodzimierza Lenina 
w Nowej Hucie.

1993 - Podczas szturmu sił bezpieczeństwa na oblężone ranczo sek-
ty Gałęzi Dawidowej Davida Koresha w Waco w Teksasie wybuchł po-
żar zabudowań, w wyniku którego zginęło 80 osób, w tym wiele kobiet 
i dzieci oraz przywódca sekty.

Sobota 20 kwietnia
1915 – I wojna światowa: Białystok został zbombardowany przez 

niemieckie samoloty i sterowce. Zginęło 13 osób, 34 zostały ranne.
1945 – Ponad 60 Polaków zostało zamordowanych we wsi Borow-

nica w byłym powiecie dobromilskim województwa lwowskiego przez 
ukraińskich szowinistów z Samoobronych Kuszczowych Widdiłów 
(SKW).

1978 – Lecący z Paryża do Seulu z międzylądowaniem w Anchorage 
na Alasce południowokoreański Boeing 707, po omyłkowym wleceniu 
w radziecką przestrzeń powietrzną, został ostrzelany przez myśliwiec 
i zmuszony do awaryjnego lądowania. W wyniku incydentu zginęło 
dwóch pasażerów

Niedziela 21 kwietnia
1944 – UPA dokonała w dniach 19-21 kwietnia masakry ok. 200 Po-

laków i polskich Ormian w Kutach w dawnym województwie stanisła-
wowskim.

1944 – Kobiety we Francji uzyskały prawo do głosowania.
1979 – Józef Glemp otrzymał sakrę biskupią.
1989 – Japońskie przedsiębiorstwo Nintendo wprowadziło na ry-

nek przenośną konsolę gier wideo Game Boy.
Poniedziałek 22 kwietnia 
1656 – Potop szwedzki: w uzgodnieniu z hetmanem Stefanem 

Czarnieckim w Bydgoszczy wybuchło zbrojne powstanie antyszwedzkie. 
Mieszczanie otoczyli zamek, otworzyli bramy i wpuścili wojsko polskie, 
jednak na wieść o tym ku miastu pociągnęła armia szwedzka pod wo-
dzą brata króla Karola Gustawa, księcia Jana Adolfa. 26 maja gen. Karol 
Gustaw Wrangel ponownie opanował miasto.

1964 – Sejm PRL przyjął ustawę wstrzymującą bieg przedawnienia 
w stosunku do sprawców najcięższych zbrodni hitlerowskich.

1983 – Niemiecki tygodnik „Stern” zapowiedział opublikowanie nie-
znanych, obszernych pamiętników Adolfa Hitlera z lat 1932-1945. Zaku-
pione za 9,9 mln marek pamiętniki okazały się fałszerstwem.

1989 – Rząd Mieczysława F. Rakowskiego, na skutek protestów 
społecznych, podjął decyzję o rezygnacji z budowy Elektrowni Jądrowej 
„Warta” w wielkopolskim Klempiczu.

2010 - Śmigłowiec usiłujący nielegalnie wylądować na należącej do 
Namibii Wyspie Mercury wyrządził ogromne szkody na tamtejszych sta-
nowiskach lęgowych ptaków morskich.

Wtorek 23 kwietnia
1890 – W Białej Krakowskiej (dziś dzielnica Bielska-Białej) doszło do 

demonstracji robotniczej, która przerodziła się w zamieszki antysemic-
kie. W wyniku starć z żandarmerią zginęło 11 osób.

1902 – Rozpoczęła się przedostatnia do dziś faza aktywności wulka-
nu Montagne Pelée na karaibskiej wyspie Martynika. W czasie jej trwa-
nia, 8 maja 1902 roku, doszło do najtragiczniejszego w skutkach wybu-
chu wulkanu w XX wieku (28-40 tys. ofiar śmiertelnych).

1951 – W Pekinie podpisano chińsko-tybetańskie porozumienie 
przyznające autonomię Tybetowi jako integralnej części ChRL.

1990 – Zarejestrowano Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
1991 – Brytyjski przedsiębiorca branży jubilerskiej Gerald Ratner, 

opowiadając publicznie niefortunny żart o słabej jakości oferowanych 
przez siebie produktów, doprowadził w ciągu chwili swoje imperium 
Ratners Group na skraj bankructwa.

Środa 24 kwietnia
1945 – W Puławach ugrupowanie organizacji Zrzeszenie Wolność 

i Niezawisłość pod dowództwem Mariana Bernaciaka ps. „Orlik” rozbiło 
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, uwalniając 107 więźniów 
oraz zabijając 5 ubeków i 2 milicjantów.

1990 - Na pokładzie wahadłowca Discovery został wyniesiony na 
orbitę okołoziemską Kosmiczny Teleskop Hubble’a.

1996 – Na stacji Shella przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie, w wy-
niku wybuchu bomby podłożonej przez nieznanych sprawców zginął 
st. asp. Piotr Molak, członek Wydziału Antyterrorystycznego Komendy 
Stołecznej Policji.

Źródło: wikipedia.org

w-f z otylią 
REKREACJA  Ruszyły zapisy do pierwszej tegorocznej edycji 
akcji „Mistrzynie w szkołach”, którą prowadzi Fundacja Otylii 
Jędrzejczak. 9 maja mistrzyni olimpijska z Aten i zaproszone 
przez nią wybitne polskie sportsmenki poprowadzą niezwykłą 
lekcję wychowania fizycznego dla dziewcząt we Włocławku

– Jestem bardzo dumna 
z tego, że także w tym roku bę-
dziemy prowadzić nasz projekt. 
Mam nadzieję, że dzięki naszym 
lekcjom dziewczyny inaczej 
spojrzą na aktywność fizyczną 
i będą chętniej uczęszczać na 
lekcję wychowania fizycznego – 
mówi Otylia Jędrzejczak.

Zajęcia skierowane są do 
uczennic ostatnich klas szkół 
podstawowych, gimnazjów i li-
ceów, bo właśnie w tym wie-
ku notuje się u dziewcząt naj-
większą absencję na lekcjach 
wf. Zapisy prowadzone są na 

stronie internetowej www.mi-
strzyniewszkolach.pl. Trzeba się 
spieszyć, bo liczba miejsc jest 
ograniczona.

– Naszym celem jest poka-
zanie im, że zajęcia wychowania 
fizycznego są nie tylko korzyst-
ne ze względów zdrowotnych 
i bardzo potrzebne, ale również, 
a może przede wszystkim, fajne. 
Że to może być po prostu świet-
na zabawa – dodaje Jędrzejczak. 
Głównym partnerem Fundacji 
Otylii Jędrzejczak, wspierającym 
program „Mistrzynie w szko-
łach”, jest Always #JakDziewczy-

na. To akcja społeczna wspie-
rana przez miliony kobiet na 
całym świecie, która ma na celu 
podnoszenie poziomu pewności 
siebie wśród młodych kobiet.

W czasie kilkugodzinnego 
spotkania uczestniczki wraz 
z mistrzyniami sportu ćwiczyć 
będą pod okiem wykwalifikowa-
nych trenerów personalnych. Po 
zajęciach uczennice będą miały 
możliwość spotkania i zadawa-
nia pytań Otylii Jędrzejczak oraz 
zaproszonym przez nią wybit-
nym sportsmenkom. Dziewczę-
ta otrzymają również atrakcyj-
ne pakiety startowe.

Projekt „Mistrzynie w szko-
łach” jest współfinansowany 
przez Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki, a jego pierwsza odsłona 
w 2019 roku także przez woje-
wództwo kujawsko-pomorskie. 
Gospodarzem tej niezwykłej 
lekcji będzie miasto Włocławek. 
W 2019 roku Otylia Jędrzejczak 
i pozostałe mistrzynie spor-
tu spotkają się z uczennicami 
także w Starogardzie Gdańskim 
i Krakowie.

(red), Fot. Andrzej 
Goiński/UMWKP

Region

Turystyczny Megaweekend 
– zgłoś imprezę
Urząd Marszałkowski WOjewództwa Kujawsko-Pomorskiego wspólnie z Kujaw-
sko-Pomorską Organizacją Turystyczną zaprasza do współpracy przy organizacji 
wojewódzkiej inauguracji sezonu turystycznego, która odbędzie się w dwa week-
endy oraz majowe święta – od 27 kwietnia do 5 maja.

UM zachęca do zgłaszania 
imprez sportowych, koncertów, 
pikników, jarmarków, spacerów 
z przewodnikami, rajdów. Wyda-
rzenia mogą zgłaszać instytucje 
zajmujące się szeroko pojętą tury-
styką i różnymi formami spędza-
nia czasu wolnego, np. jednostki 
kultury, samorządy lokalne, kluby 

sportowe, organizacje turystyczne, 
firmy. Zgłoszenia przyjmowane są 
za pomocą formularza, który znaj-
duje się pod adresem: https://ku-
jawsko-pomorskie.travel/pl/node/
add/wydarzenie.

Do tej pory zgłoszono ponad 
70 różnych imprez. Kalendarz wy-
darzeń wraz z wykazem miejsc, 

w których będzie można ciekawie 
spędzić czas wolny jest na bieżąco 
uzupełniany na stronie www.inau-
guracja.kujawsko-pomorskie.tra-
vel. W ubiegłym roku, dzięki współ-
pracy z partnerami, UM zaprosił na 
ponad 100 wydarzeń. Wśród pro-
pozycji znalazły się m. in. spacery 
i warsztaty w parkach krajobrazo-
wych, festyny w Bydgoszczy, Toru-
niu, Świeciu, Wenecji i Biskupinie, 
imprezy sportowe we Włocławku, 
Żninie i Koronowie, spacery po-
łączone ze zwiedzaniem zabyt-
ków Chełmna, spektakle teatralne 
w Grudziądzu i Golubiu-Dobrzyniu, 
koncerty w Lubostroniu, Brodnicy 
i Sępólnie Krajeńskim.

(red), fot. Szymon Zdziebło/
tarantoga.pl
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Gwiazda Barnarda
POSTAĆ  W naszej galaktyce, czyli Drodze Mlecznej znajdują 
się miliardy gwiazd. Około 300 z nich posiada oficjalne imiona. 
Zazwyczaj nadawali je im arabscy astronomowie w wiekach 
średnich. Cała reszta to mało romantyczne imiona katalogowe 
składające się z przypadkowych cyfr i liter. Wyjątkiem jest jed-
na gwiazda nazwana „Gwiazdą Barnarda”

Edward Barnard był Amery-
kaninem. Urodził się w 1857 roku 
w Tennessee. Pochodził z bied-
nej rodziny. Jego mama szybko 
owdowiała, a chłopak zaczął 
zarabiać, sprzedając metalowe 
elementy okrętów, które zato-
nęły podczas wojny secesyjnej 
między Południem, a Północą. 
W wieku 9 lat dostał lepszą pra-
cę. Został asystentem lokalnego 
fotografa. Młody chłopak targał 
na plecach potężny aparat, który 
miał za zadanie skupiać promie-
nie świetlne i przez to pozwalać 
na powiększanie zdjęć nawet 
dziesięciokrotnie. W ten sposób 
spędził kolejnych 16 lat. Przy 
okazji zdobył podstawy wiedzy 
o optyce.

W 1875 roku jeden z jego ko-
legów poprosił go o pożyczkę. 
Jako zastaw zostawił Barnardo-
wi książki do astronomii. W ten 
przypadkowy sposób młodzie-
niec zetknął się z nauką, która 
miała największy wpływ na jego 
życie. Szczęśliwie kolega nigdy 
nie zwrócił długu, a Barnard 
z nudów zaczął czytać podręczni-
ki i zapałał miłością do gwiazd.

Wkrótce postanowił skon-

struować własny teleskop. 
W tym celu kupił od znajomego 
lunetę pozostawioną przez któ-
regoś z oficerów armii Południa. 
Niedługo później chciał wykonać 
krok dalej. Za całe oszczędności 
zakupił wielki teleskop, który 
zainstalował na dachu zakładu 
fotograficznego. Mijały kolejne 
dni, tygodnie i lata, które Bar-
nard spędzał na dachu budyn-
ku, patrząc w niebo. W ciągu 10 
lat odnalazł 12 nowych komet! 
Te ciała niebieskie były jeszcze 
wówczas bardzo słabo poznane. 
Odkrycia opłacały się, ponieważ 
jeden z amerykańskich przedsię-
biorców zaoferował 200 dolarów 
dla każdego, kto odkrył nową 
kometę. Bernard zarobił w ten 
sposób 100 dolarów.

W 1882 roku był już na tyle 
znanym i cenionym astrono-
mem, że dostał pracę na uniwer-
sytecie. Z dzisiejszego punktu wi-
dzenia, to dość dziwne, ponieważ 
jako profesor sam nie kończył 
studiów. W 1887 roku przeniósł 
się do Kalifornii, gdzie istniał 
największy na świecie teleskop. 
Po pięciu latach poszukiwań oko 
Barnarda dostrzegło coś niezwy-

kłego. Spoglądał przez teleskop 
na księżyce Jowisza. Wówczas 
znano zaledwie cztery z nich. Ich 
odkrycia dokonał jeszcze w XVII 
wieku Galileusz. Barnard zauwa-
żył słaby, migotliwy obiekt, który 
okazał się być piątym księżycem 
Jowisza. Nadano mu piękne imię 
Amaltea. Barnard stał się sławny 
w USA. Nawet jednej z gór w Ka-
lifornii nadano jego imię.

Naukowiec przeniósł się 
w okolice Chicago, gdzie wybu-
dowano jeszcze większy tele-
skop. W 1916 roku dokonał jesz-
cze większego odkrycia. Barnard 
zaczął przeglądać i porównywać 
tysiące zdjęć nieba. Dostrzegł 
ledwo widoczny obiekt, który 
poruszał się zbyt wolno, by być 
kometą. Czym wiec był? Bar-
nard stwierdził, że musi być to 
gwiazda, ale bardzo nietypowa, 
ponieważ gwiazdy nie poruszają 
się, a ta wędrowała po kosmo-
sie. Obiekt nazwano „Gwiezd-
ną strzałą”, a później „Gwiazdą 
Barnarda”. Był to tzw. czerwony 
karzeł, czyli niemal wygasła 
gwiazda. Jest to dziś najszybciej 
przesuwająca się po nieboskłonie 
gwiazda.

O Barnardzie ponownie roz-
pisywały się wszystkie gazety. 
Został celebrytą. Nigdy nie był 
jednak zbyt snobistyczny. Wró-
cił do pracy w obserwatorium. 
W 1919 roku wydal katalog 370 
ciemnych mgławic – wyjątko-
wo trudnych do obserwowania 
obiektów. Zmarł w wieku 65 lat 
w 1923 roku. Dzięki jego odkry-
ciom późniejsi astronomowie 
mogli poszukiwać odległych pla-
net krążących wokół gwiazd po-
dobnych do Gwiazdy Bernarda.

(pw)

Pionierzy astronomi w tym Edward Barnard

XX wiek

Człowiek, który wysyłał ludzi
Cwi Zew był jednym z tych dobrzyńskich Żydów, którzy bardzo chcieli udać 
się do Izraela. Udało mu się to w 1921 roku.

W polskich miasteczkach 
jak Dobrzyń czy Lipno Żydzi 
dzielili się zasadniczo na dwie 
grupy. Jedni bardzo zrośli się 
z ziemią, gdzie mieszkali. Dru-
dzy myśleli tylko o powrocie 
do Palestyny, gdzie ich celem 
było stworzenie państwa Izra-
el. Nazywano ich syjonistami, 
a jednym z najbardziej znanych 
w naszych okolicach był Cwi 

Zew z Dobrzynia nad Drwęcą. 
Był on gabajem, czyli admi-
nistratorem synagogi. Działał 
także w zakresie wspierania 
najbiedniejszych członków spo-
łeczności żydowskiej.

W czasie święta Jom Kippur 
organizował zbiórkę na fundusz 
syjonistyczny. Za zebrane pie-
niądze wyprawiano do Palesty-
ny kolejnych Żydów z Dobrzy-

nia. Zwi także chciał wyjechać, 
ale jakoś nigdy nie mógł się na 
to zebrać. Ostatecznie przeko-
nał go pogrom na ludności ży-
dowskiej w ZSSR w 1921 roku. 
Wówczas wsiadł na pokład stat-
ku i wyruszył do miejscowości 
Yechiel Bunim. Później przepro-
wadził się do Tel Awiwu.

(pw)

Miasto muzyków
Raz w roku chóry z całego województwa Pomor-
skiego spotykały się, by rywalizować, ale również 
integrować środowisko muzyczne. W 1934 roku 
taki ogólnopolski zjazd chórów odbył się w Wą-
brzeźnie.

XX wiek

Życie muzyczne w przed-
wojennej Polsce kwitło. Ludzie 
śpiewali, znali dużo więcej pio-
senek niż obecni. W każdym 
miasteczku istniał chór. W 1934 
roku do Wąbrzeźna przybyło aż 
20 zespołów m. in. z Golubia, 
Kowalewa, Torunia, itd. Zjazd 
nie był tylko cyklem kolejnych 
piosenek wykonywanych na 
scenie. Muzycy mieli zajęty cały 
dzień. O 11.00 przez Wąbrzeźno 
przeszedł pochód śpiewaków 
z orkiestrą na czele. Na rynku 
odprawiono mszę polową. Jej 
celebransem był ks. dt. Łęgow-
ski. Po mszy wszystkie chóry 
wspólnie wykonały pieśń Gau-
de Mater Polonia. Chórzysta-
mi kierował Artur Reiske, szef 
wąbrzeskiego zespołu Lutnia, 
a także późniejszy burmistrz 
Golubia.

Po obiedzie muzycy uda-

li się na stadion miejski, gdzie 
rozpoczęły się konkursy. Wy-
grała toruńska „Lutnia” z pie-
śnią „Zazdrosna”. Wysokie 
trzecie miejskie zajęła golubska 
„Halka” za pieśń „Dwie dole”. 
Wąbrzeźno reprezentował chór 
Św. Grzegorz” i św. Cecylia. Były 
to chóry kościelne. Najsłynniej-
szy wąbrzeski zespół, czyli Lut-
nia nie wystąpił w konkursie 
głównym. Był honorowym go-
spodarzem. Dzień kończyła za-
bawa w lokalu „Dwór Wąbrze-
ski”. Specjalnie z okazji zjazdu 
powstał wiersz powitalny au-
torstwa Zenona Szusta. Oto jego 
początek.

Bywajcie bracia! Witamy
Was dzisiaj z pieśnią na 

ustach...
Z pieśnią co leci w obłoki
Niby skrzydlaty mustang.

(pw)

Za mało Chopina
W 1935 roku dziennikarze z Warszawy odbyli po-
dróż szlakiem Chopina, który promowano na na-
szym terenie. Ich pierwszym przystankiem było 
Kowalewo. Co takiego spotkało ich na miejscu?

XX wiek

Chopin gościł w Kowalewie, 
wysyłał z okolic listy do rodziców 
i „lubych siostrzyczek” w Warsza-
wie. Goście z Warszawy przybyli 
do Kowalewa, a następnie skiero-
wano ich do budynku w którym 
mieściła się Szkoła Gospodarska 
dla dziewcząt. Był on nazywany 
przez miejscowych „dworem”. – 
„Zwiedzamy sale i pokoje, które 
służą dziś jako izby szkolne. Po-
dziwiamy piękne boazerie, wy-
kwintne parkiety, ozdobne plafo-
ny” – czytamy w relacji. 

Dziennikarze byli przeko-
nani, że Chopin gościł właśnie 
w tym pałacu. Miejscowi nic na 
ten temat nie wiedzieli. Sekre-
tarz gminy Kowalewo przyjął 
dziennikarzy i także nie rozja-
śnił ich wątpliwości. Żurnaliści 

wyruszyli w dalszą drogę. Obej-
rzeli kowalewski rynek i to, co 
zostało po zamku krzyżackim. 
Kluczowym miejscem dla dzien-
nikarzy była Szafarnia. Tu także 
byli rozczarowani, ponieważ nie 
dowiedzieli się wiele o Chopinie. 
Tylko w pobliskim Bocheńcu 
dziedzic Płoski dbał o historię 
i wyjawił im kilka ciekawostek 
o sławnym kompozytorze.

– „Ze smętnem uczuciem 
znikomości wszystkiego opusz-
czamy Szafarnię. Żegnają nas 
szumiące drzewa i zadumane 
pola. One przetrwały – te same. 
W nich i dziś żyje jeszcze duch 
Chopina, tak, jak one żyją w jego 
muzyce” – zakończono relację 
dziennikarzy.

(pw), fot. ilustracyjne
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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,

machoń, 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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprzedam dom jednorodzinny 84 m2, osobny 
garaż, duża działka, tel. 693 275 714

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

Sprzedam dom gospodarczy: pokój, kuchnia 
i łazienka. Golub-Dobrzyń, tel. 888 789 667 

Sprzedam piętrowy nowy domek 70 m2, działka 
5 ar + garaż. W pobliżu las, sklep, jezioro. Cena 
110 000 zł. 3 km od Golubia, tel. 661 387 788 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E
Praca

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

Praca na terenie kraju, codziennie w domu, 
przewóz styropianu, tel. 609 558 987

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bar „U Eli” na stacji paliw Orlen, Frydrychowo 56, 
sala na imprezy okolicznościowe do 40 osób, tel. 
784 904 464 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zdrowie
Poradnie

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

Rehabilitacja

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

Różne
Przyjmę ziemię  do wyrównania terenu  
w Rypinie, duże ilości, dodatkowe in-
formacje na tel. 601 665 400

Tuje Brabant, Smaragd i inne iglaste. 
Od 70 do 150 cm. Wysoka jakość niskie 
ceny, możliwość transportu, Szpiegowo 
12A,  tel. 512 095 650

Sprzedam betoniarkę 150 na 220V stan b. dobry, 
tel., 601 417 710

Drewno opałowe i stemple budowlane, 
możliwy dowóz, tel. 605 338 356 

Sprzedam grunty orne 6,40 ha i dmucha-
wę do zboża, silnik 7,5 kw. Zbójno, tel. 
665 772 484 

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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ci policjanci mają 
krywształowe serca

RYPIN  „Kryształowe Serce” jest honorowym wyróżnieniem przyznawanym za wzorową i ofiarną posta-
wę na rzecz mieszkańców, zarówno w czasie służby, ale też w czasie wolnym. W tym roku po raz drugi 
wyróżnieniem tym uhonorowano 53 policjantów z komend miejskich i powiatowych policji oraz Oddziału 
Prewencji Policji, w tym 4 z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie

Z inicjatywą stworzenia 
tego wyjątkowego wyróżnienia 
Zarząd Wojewódzkiego Nieza-
leżnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Policjantów woj. 
kujawsko-pomorskiego wystąpił 
do Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Bydgoszczy. „Krysz-
tałowym Sercem” może być 
wyróżniony policjant pełniący 

służbę w jednostce policji woj. 
kujawsko-pomorskiego, któ-
ry wykonując obowiązki, a tym 
bardziej działając poza czasem 
służby, przyczynił się do ura-
towania życia i zdrowia innej 
osoby, a także wykazał się wy-
jątkową, prospołeczną postawą 
w niesieniu pomocy.

”Kryształowe Serce” przy-

znają wspólnie Komendant Wo-
jewódzki Policji w Bydgoszczy 
oraz Przewodniczący Zarządu 
Wojewódzkiego NSZZ Policjan-
tów woj. kujawsko-pomorskiego 
po zarekomendowaniu kandy-
datów przez kapitułę składają-
ca się z przedstawicieli Zarządu 
Wojewódzkiego NSZZ Policjan-
tów woj. kujawsko-pomorskiego 

i Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Bydgoszczy.

W tym roku „Kryształowe 
Serca” trafiły do 53 policjantów, 
w tym do 4 funkcjonariuszy 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Rypinie. Czy wsławili się nasi 
mundurowi?

– Sierż.szt. Mariusz Piotrow-
ski 11 marca 2018 roku zapobiegł 
i uratował życie osobie próbują-
cej popełnić samobójstwo. Sierż. 
Maciej Wiśniewski 11 marca 2018 
roku zapobiegł i uratował życie 
osobie próbującej popełnić sa-
mobójstwo. Sierż.szt. Jarosław 
Romanowski 3 października 
2018 roku podjął czynności ra-
tujące życie skrajnie wyziębio-
nej 81-letniej osobie. Asp. Paweł 
Gołębiewski 3 października 2018 
roku podjął czynności ratujące 
życie skrajnie wyziębionej 81-
letniej osobie – wylicza st. asp. 
Dorota Rupińska z KPP Rypin.

Podczas uroczystości wrę-
czenia medali „Kryształowe Ser-
ce” policjanci odznaczeni tym 
wyróżnieniem usłyszeli pod 
swoim adresem słowa gratulacji, 
podziękowań ale także podziwu 
dla ich postawy i działania. Sło-
wa te do mundurowych skiero-
wali m. in.: przewodniczący ZW 
NSZZ Policjantów podinsp. Piotr 
Kujawa, Komendant Wojewódzki 
Policji w Bydgoszczy insp. Paweł 
Spychała, a także od kapelan ku-
jawsko-pomorskich policjantów 
Ks. Prałat Stanisław Kotowski.

Uroczystość była także do-
skonałą okazją do wręczenia 
„Krzyża Niepodległości”, który 
jest medalem przyznawanym 
przez Zarząd Główny NSZZ Po-
licjantów za działalność patrio-
tyczną i społeczną na rzecz śro-
dowiska policyjnego.

(ak)
 fot. KPP Rypin



Czwartek 18 kwietnia 2019 społeczeństwo 31  RYPIN–CRY.PL

Konkurs na palmę rozstrzygnięty
GMINA RYPIN  W niedzielę 14 kwietnia w pałacu w Sadłowie odbyło się uroczyste podsumowanie Gminne-
go Konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

Uczestnicy konkursu zebra-
li się przy figurce w sadłowskim 
parku. Barwny korowód – wraz z  
przepięknymi palmami – przema-
szerował do kościoła parafialnego. 
Mszę Świętą odprawił ks. Krzysztof 
Jończyk, proboszcz parafii św. Jana 
Chrzciciela. Po uroczystościach 
kościelnych korowód przeszedł do 
pałacu w centrum wsi, gdzie ogło-
szono wyniki konkursu. W katego-
rii klas I-III zwycięska okazała się 
palma wykonana przez uczniów 
Szkoły Podstawowej im. ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Borzy-
minie. Wśród klas IV-VI pierw-
sze miejsce zajęła praca uczniów 

Szkoły Podstawowej w Sadłowie. 
W najstarszej kategorii wiekowej 
komisja konkursowa najwyżej 
oceniła palmę młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej im. Kornela Maku-
szyńskiego w Starorypinie Rządo-
wym. Wszyscy laureaci konkurso-
wych palm otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody pieniężne.

– Cieszę się bardzo, że kon-
kurs, który nawiązuje do trady-
cji zdobienia i święcenia palm, 
wzbudził tak duże zainteresowa-
nie – mówi wójt Janusz Tyburski. 
– Warto przypominać i pielęgno-
wać ten piękny zwyczaj, który jest 
jednym z najstarszych w tradycji 

związanej z tym okresem. Liczę na 
to, że w kolejnych latach konkurs 
będzie się rozwijał.

Wśród nagrodzonych prac 
znalazły się także przepiękne pal-
my wykonane przez członkinie kół 
gospodyń wiejskich. Pomysłowo-
ści paniom nie brakowało. Osta-
tecznie zwyciężyła palma przy-
gotowana przez KGW w Dylewie. 
Skład jury stanowili: skarbnik gmi-
ny Rypin Małgorzata Czajkowska, 
instruktorka Rypińskiego Domu 
Kultury Justyna Motylewska, na-
uczyciel plastyki z Zespołu Szkół 
nr 5 w Rypinie Aneta Więcławska. 

Tekst i fot. (AdWo)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Świąteczne spotkanie
W środę 10 kwietnia w Szkole Podstawowa im. Henryka Napiórkowskiego odbyło 
się spotkanie wielkanocne mieszkańców gminy Rogowo. Organizatorem wyda-
rzenia był wójt Zbigniew Zgórzyński.

Gmina Rogowo Uroczystość zapoczątkował 
występ artystyczny przygotowany 
przez uczniów miejscowej szkoły. 
Montaż słowno-muzyczny wywo-
łał wiele emocji. Następnie głos 
zabrał wójt Zbigniew Zgórzyński 
życząc wszystkim spokojnych, we-
sołych i rodzinnych świąt. W spo-
tkaniu, prócz licznie zgromadzo-
nych mieszkańców, uczestniczyli 
także radni, sołtysi, druhowie z jed-
nostek OSP oraz panie z kół gospo-
dyń wiejskich. Uroczystość swoją 
osobą uświetniła Aneta Jędrzejew-
ska, członek zarządu województwa 
kujawsko-pomorskiego.

Podczas spotkania odbyło się 
podsumowanie konkursu plastycz-
nego na najpiękniejszą kartkę wiel-
kanocną. Do druku wybrana została 
praca Kingi Sitkowskiej, uczennicy 
Szkoły Podstawowej im. Henryka 
Napiórkowskiego w Rogowie. Waż-
nym punktem uroczystości było 
także wręczenie strojów strażakom 
ochotnikom z jednostek z terenu 
gminy Rogowo. Całość zwieńczył 
wspólny poczęstunek przygoto-
wany przez panie z kół gospodyń 
wiejskich.

Tekst i fot. (AdWo)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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pierwsza wygrana Lecha
PIŁKA NOŻNA  Jest pierwsza w tym roku wygrana seniorów Lecha Rypin w rozgrywkach czwartej ligi 
piłkarskiej. Nasz zespół pokonał 4:1 Unię Gniewkowo. Rypinianie wynik rozstrzygnęli już w pierwszej po-
łowie, którą wygrali 3:0

Już w 5. minucie doskona-
łej sytuacji nie wykorzystał Fo-
drowski. W 17. minucie po na-
porze Lechitów padła pierwsza 
bramka, strzelcem był Maciej 
Jankowski po asyście Pawła Le-
wandowskiego. Minutę później 
sytuację sam na sam z bramka-
rzem Unii wykorzystał Martyn 
Trędewicz. W 26. minucie z rzu-
tu wolnego próbował Baranow-
ski, niestety nad poprzeczką. 
Chwilę później silnie uderzył 
J. Trędewicz, jednak bramkarz 
obronił. W 42. minucie Buchal-
ski z rzutu karnego podwyższył 
na 3:0. W 43. minucie goście 
przeprowadzili pierwszą dobrą 
akcję, jednak gola nie zdobyli, 
bo Buchalski wybił piłkę z linii 
bramkowej.

W drugiej połowie Lech 
kontrolował przebieg wydarzeń 
i w końcu zgarnął całą pulę. 

W 47. minucie Adrian Kowalski 
uderzył obok słupka. W 52. mi-
nucie stuprocentowej sytuacji 
nie wykorzystał Fodrowski. Trzy 
minuty później Jankowski będąc 
sam na sam z golkiperem Unii, 
nie strzelił bramki. W 58. minu-
cie M. Trędewicz powinien pod-
wyższyć wynik, ale uderzył obok 
słupka. W 71. minucie groźny 
strzał oddali Unici, ale obronił  
Osiecki. Na 13 minut przed koń-
cem kontrę wyprowadził Lech 
i Jasieniecki uderzył nad po-
przeczką. W 82. minucie ten sam 
zawodnik trafił w słupek. Wresz-
cie w 85. minucie Fodrowski 
podwyższył na 4:0, dokumen-
tując tym samym zdecydowaną 
przewagę Lecha w tym meczu. 
Goście zdobyli gola honorowego 
w 88. minucie.

Lech wygrał pewnie i mógł 
nawet strzelić więcej goli. Naj-

ważniejszy jest efekt końcowy 
i trzeba wierzyć, że wyczerpał 
się limit pecha, a jednocześnie 
zacznie się marsz w górę tabe-
li. Obecnie nasz zespół jest je-
denasty, a już w sobotę zagra 
u siebie z Polonią Bydgoszcz.

(ak) za lech-rypin.pl
fot. Adam Wojtalewicz

Lech RyPIN 
VS.

UNIA GNIeWKOWO

4 (3: 0) 1
Gole

Jankowski, M. Trędewicz, Buchal-
ski, Fodrowski

Skład

Osiecki – R. Lewandowski, Rybka, Buchal-
ski, Baranowski, Jankowski (Krajewski 75. 
min.), J. Trędewicz, Fodrowski, P. Lewan-
dowski (A. Rutkowski 87. min.), Kowalski 
(Jasieniecki 75. min.), M. Trędewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Pływanie

Szukali talentów 
z Otylią Jędrzejczak
IV Zawody Pływackie „W poszukiwaniu talentów” zgromadziły niemal pół tysiąca 
zawodników. To największa tego typu impreza w województwie kujawsko-po-
morskim. Organizatorami byli Rypiński Uczniowski Klub Sportowy „Sejwal” i sto-
warzyszenie Inicjatywa. Patronat objął burmistrz Paweł Grzybowski. Gościem 
specjalnym była mistrzyni olimpijska i dwukrotna mistrzyni świata Otylia Ję-
drzejczak.

W sobotę 13 kwietnia Rypiń-
skie Centrum Sportu przeżywa-
ło oblężenie. Przyjechali młodzi 
zawodnicy z 36 klubów z całej 
Polski. W organizację imprezy 
włączyli się rodzice rypińskich za-
wodników, dzięki którym wszyst-
ko przebiegło sprawnie. Ich za-
angażowanie doceniła trenerka 
Karolina Topolewska.

– Jestem wdzięczna rodzi-
com moich pływaków za bezinte-
resowność i wkład pracy w przy-
gotowanie i przeprowadzenie 
zawodów. Bez nich impreza nie 
byłaby na tak wysokim poziomie. 
W Sejwalu trenuje 31 zawodników 
i wszyscy wzięli udział w zmaga-
niach. Zajęliśmy I miejsce, zdoby-
wając 26 medali. Oliwia Głowac-

ka i Klaudia Kubicka wywalczyły 
tytuły najlepszych w swoich ka-
tegoriach wiekowych. Otylia Ję-
drzejczak była pod wrażeniem 
wydarzenia, spędziła z nami pół 
dnia. Przeprowadziła godzin-
ną pogadankę, w której mówiła 
o tym, jak ważna jest systema-
tyczna praca, jak szukać motywa-
cji, aby osiągać dobre wyniki i jak 
prawidłowo się odżywiać – po-
wiedziała trenerka Sejwalu.

Niebawem zawodników klu-
bu czekają ważne wydarzenia 
w ich sportowej karierze. Jadą na 
zawody do Poznania i Warszawy. 
W lipcu wezmą udział w mistrzo-
stwach Polski w Olsztynie.

(jd), fot. UKS Sejwal


