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Tragedia 
w Mariankach
Policjanci z Rypina wyjaśniają okoliczności wypadku, 
do którego doszło na drodze wojewódzkiej nr 560. 
W zderzeniu daewoo tico oraz kia sorento śmierć po-
niósł pasażer jednego z nich.

Gmina Rypin

Do tragicznego w skut-
kach wypadku doszło w środę 
(24.04.19) około 14.30 na drodze 
wojewódzkiej 560 w miejscowo-
ści Marianki.

– Ze wstępnych ustaleń po-
licjantów wynika, że kierująca 
samochodem osobowym marki 
Daewoo Tico wyjeżdżając z drogi 
podporządkowanej, nie udzieliła 
pierwszeństwa przejazdu jadą-
cemu drogą z pierwszeństwem 
kierującemu pojazdem marki 
Kia Sorento, w wyniku czego 
doszło do zderzenia samocho-
dów. Śmierć na miejscu poniósł 
66-letni pasażer daewoo tico, 
natomiast 26-letnia kierująca 

została przetransportowana do 
szpitala – podaje st. asp. Dorota 
Rupińska z KPP Rypin.

63-letni kierowca pojazdu 
kia oraz jego pasażerka nie do-
znali żadnych obrażeń. Badanie 
stanu trzeźwości wykazało że 
kierowca był trzeźwy. Czynności 
na miejscu wypadku pod nad-
zorem prokuratora rejonowego 
w Rypinie podjęli policjanci pio-
nu kryminalnego. Funkcjonariu-
sze pracować będą nad odtwo-
rzeniem przebiegu zdarzenia 
i wyjaśnieniem przyczyn tego 
wypadku.

(ak)
fot. KPP Rypin

Obowiązek zapoznania się 
z regulaminem ma opiekun dziec-
ka, który korzysta z danego obiek-
tu. Niby każdy wie, albo powinien 
wiedzieć o zasadach obowiązują-
cych na placach zabaw, ale niestety 
w praktyce bywa z tym różnie.

– Pogoda w ostatnim czasie 
dopisuje, dlatego chętnie zabieram 
wnuczkę na plac zabaw – przy-
znaje  chcąca zachować anonimo-
wość mieszkanka Rypina. – Z racji 
bliskości miejsca zamieszkania 
często korzystamy z obiektu na 
terenie parku miejskiego przy uli-
cy Orzeszkowej. Niestety kilka dni 
temu miałam nieprzyjemną sytu-
ację w tym miejscu. Zauważyłam, 
że siedząca na ławce kobieta pali 
papierosa. A co gorsze, niedopałek 
wyrzuciła na ziemię. Postanowiłam 
zareagować, zwróciłam jej uwagę, 

że zachowuje się nieodpowiednio. 
Zamiast przeprosin usłyszałam 
pod swoim adresem wyzwiska. Ko-
bieta posunęła się nawet do gróźb. 
W pewnym momencie myślałam, 
że dojdzie do jakichś rękoczynów. 
Chwilę później przybiegła moja 
sześcioletnia wnuczka, która nie 
wiedząc co się dzieje, zaczęła pła-
kać. Trochę to trwało, zanim zdoła-
łam ją uspokoić. Taka sytuacja nie 
powinna mieć miejsca, nie wiem 
jak można być tak nieodpowie-
dzialną osobą.

Okazuje się, że problem na 
który zwraca uwagę nasza Czytel-
niczka jest namacalny. Wystarczy-
ła wizyta na placu zabaw, by we 
wskazanym miejscu znaleźć m. in. 
niedopałki papierosów.

– Muszę być ostrożniejsza. 
Teraz nauczona doświadczeniem 

wiem, że zamiast zwrócić komuś 
uwagę, lepiej wezwać policję, albo 
straż miejską. Okazuje się, że nie 
tylko chamstwo na drogach należy 
karać. Kobieta z placu zabaw – za 
swoje niewłaściwe zachowanie – 
też powinna otrzymać mandat. 
Szczerze powiedziawszy, to nie 
mogę pojąć takiego zachowania. 
Śmiecić w takim miejscu? Trudno 
to racjonalnie wytłumaczyć. Tym 
bardziej, że na placu bawiło się też 
dziecko kobiety, której zwróciłam 
uwagę. I jeszcze te wulgaryzmy 
w moim kierunku. Nikomu nie ży-
czę takiej sytuacji i mam nadzieję, 
że więcej mnie to nie spotka.

Postanowiliśmy sprawdzić, co 
grozi za nieodpowiednie zachowa-
nie podczas przebywania na placu 
zabaw. Z uzyskanych od funkcjo-
nariuszy Straży Miejskiej w Rypinie 
informacji wynika, że za naruszenie 
postanowień regulaminu obiektu 
grozi odpowiedzialność karna. Ak-
tualnie za picie alkoholu w miejscu 
publicznym taryfikator przewidu-
je grzywnę w wysokości 100 zł. Za 
złamanie zakazu palenia grozi kara 
pieniężna w wysokości od 20 do 
500 zł. Niedopuszczalne jest rów-
nież wprowadzanie psów na teren 
placów zabaw i piaskownic.

Tekst i fot. (AdWo)
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nowa piątka PiS-u
RYPIN  W sobotę 27 kwietnia w siedzibie Civitas Christiana posłanka Joanna Borowiak spotkała się 
z grupą mieszkańców Rypina, aby przedstawić szczegóły programu pn. „Nowa piątka PiS-u”

Rozpoczęła od punktu, któ-
ry uważa za ważny, dotyczący 
przywrócenia połączeń autobu-
sowych.

– W ostatnich latach zlikwi-
dowano bardzo wiele połączeń 
komunikacyjnych. Są takie miej-
sca na mapie kraju, zwłaszcza 
w obszarach wiejskich i w ma-
łych miejscowościach, których 
mieszkańcy są odcięci od reszty 
regionów, są wykluczeni komu-
nikacyjnie. Zareagowaliśmy na 
te potrzeby i taki program jest 
w przygotowaniu. Będzie zwią-
zany z wnioskami samorządów, 
które będą mogły liczyć na dofi-
nansowanie takiego transportu. 
Jest tylko jeden warunek. 70% 
tych przywróconych połączeń, 
to muszą być połączenia o tak 
zwanej użyteczności społecznej, 
czyli takie, z których ludzie będą 
korzystali. Kolejna kwestia to 
emerytura plus. Pan prezydent 
podpisał już ten projekt i w maju 

pieniądze zostaną wypłacone, 
to jest 888 zł netto. 500 zł na 
pierwsze dziecko bez kryterium 
dochodowego przegłosowali-
śmy już w Sejmie, teraz czeka-
my na podpis pana prezydenta  
Andrzeja Dudy. Ten projekt jest 
odpowiedzią na potrzeby Pola-
ków. Rzeczywiście było tak, że 
w pierwszym momencie, kie-
dy w kampanii parlamentarnej 
pani premier Beata Szydło mó-
wiła, że taki program zrealizuje-
my, obietnica była taka, że 500 
zł na drugie i kolejne dziecko, 
a na pierwsze należało przed-
stawić dochody rodziny, żeby 
móc otrzymać tę kwotę. Nie 
chcieliśmy, żeby to był program 
socjalny, tylko podnoszący dziet-
ność polskich rodzin. Ten wskaź-
nik dzietności wzrósł. Może nie 
wzrastał w pewnym momencie 
tak jakbyśmy chcieli, ale ważne 
jest, że wzrasta – powiedziała m. 
in. o trzech punktach programu 

posłanka.
Dalszą część swojego wystą-

pienia Joanna Borowiak poświę-
ciła na omówienie pozostałych 
dwóch punktów dotyczących 
niższych podatkach i zwolnieniu 
młodych Polaków z PIT-u. Zosta-
ną podwyższone koszty uzyska-
nia przychodów i będzie obni-
żony o jeden punkt procentowy 
podatek dla ludzi pracujących. 
Młodzież do 26 roku życia nie za-
płaci go wcale.

Z sali padło kilka pytań. Jed-
na z osób była ciekawa, czy do-
datkowa emerytura będzie wy-
płacana co rok.

– To nie jest jednorazowe. 
Przyjęliśmy ustawę na ten rok, 
ponieważ nie można było tego 
zrobić inaczej. Natomiast, zgod-
nie z zapowiedzią pana premie-
ra i pana prezesa, chcemy żeby 
to był program cykliczny. Nasi 
seniorzy są bardzo liczną gru-
pą społeczną, która wymaga 

ogromnego wsparcia. Słyszymy 
z ust opozycji, że jest to rozdaw-
nictwo, że jest to korupcja, mówi 
się bardzo różne przykre rzeczy, 
nie szanując tak naprawdę tej 
grupy – odpowiedziała parla-
mentarzystka.

– Mam takie ambiwalentne 
odczucia, bo zamiast iść w pra-
wo, idziecie w jakąś lewą stronę 
i to mi się nie podoba. Fajną rze-
czą było 500 plus jako kierunek 
wzmocnienia dzietności. Dając 
pieniądze na pierwsze dziecko, 
robicie w dużej mierze socjal. 
Dzietność to jest drugie, trzecie, 
czwarte dziecko, więc już to po-
szło pod publiczkę – podzielił się 
swoją opinią z posłanką uczest-
nik spotkania, który przedstawił 
się jako Tomek z Brodnicy, pra-
wicowiec.

– Nie zgodzą się z panem, 
chociaż szanuję pana opinię. 
Wszyscy ci, którzy chcą lepszej 
przyszłości swoich dzieci, którym 

zabrakło chociażby kilku złotych, 
czy złotówki, nie mogli otrzymać 
świadczenia na pierwsze dziec-
ko. Teraz już tego nie ma. Nie ma 
lepszej inwestycji dla państwa, 
niż inwestycja w przyszłość mło-
dych obywateli. Tych, którzy są 
bardzo dobrze uposażeni, nie 
mają problemów finansowych 
nie możemy w jakiś sposób za to 
karać. Będą mogli te pieniądze 
przekazać na kształcenie swoich 
dzieci – przedstawiła swój punkt 
widzenia Joanna Borowiak.

Rozmawiano również o eme-
ryturach dla matek co najmniej 
czwórki dzieci, o zakazie handlu 
w niedzielę, o sklepach wielko-
powierzchniowych, podwyżkach 
emerytur i sprawach do zała-
twienia ważnych dla Rypina. Po 
spotkaniu posłanka pojechała do 
Długiego w gminie Wąpielsk na 
kolejne rozmowy z mieszkańca-
mi regionu.

Tekst i fot. (jd)

Gmina Skrwilno

Strefa aktywności zamiast 
nieużytku
Na działkach graniczących z boiskiem szkolnym oraz rzeką Skrwą od jesieni ubie-
głego roku trwają intensywne prace.

W pierwszym etapie powstała 
tam siłownia plenerowa, plac za-
baw dla dzieci oraz strefa relaksu 
z grami plenerowymi. Elementy te 
wybudowano dzięki dofinansowa-
niu pozyskanemu z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Zgodnie z wy-

tycznymi miejsce to nosi nazwę 
Otwartej Strefy Aktywności. Wraz 
z nadejściem wiosny rozpoczęto 
drugi etap przedsięwzięcia: budowa 
2 boisk do siatkówki plażowej oraz 
boiska do piłki ręcznej plażowej.

– Boiska do siatkówki plażo-

wej będą posiadały powierzchnię 
286,00 m2 (1 boisko), natomiast 
boisko do piłki ręcznej plażowej 
powierzchnię 558 m2. Inwesty-
cja jest w całości realizowana ze 
środków własnych gminy Skrwil-
no. Ostatnim, końcowym etapem 
modernizacji tej przestrzeni będzie 
utworzenie ścieżki edukacyjnej. 
Powstaną tablice edukacyjne z mo-
tywami ekologicznymi, gra kółko 
i krzyżyk oraz drewniane liczydło 
– informuje Magdalena Mrowińska 
z Urzędu Gminy Skrwilno.

W ten sposób teren, który 
do tej pory był nieużytkiem, zy-
ska nową odsłonę i będzie służył 
mieszkańcom naszej gminy.

(ak), fot. nadesłane

Rypin

Kryszczuk 
za Kozubowicza
Podczas piątkowej sesji Rady Miasta Rypin uroczyście 
pożegnano wieloletniego sekretarza miasta Mikołaja 
Kozubowicza.

Burmistrz Paweł Grzybowski, 
radni RM oraz zaproszeni goście 
dziękowali za owocną współpracę 
na rzecz administracji samorzą-
dowej, w tym szczególnie za lata 
sumiennej i odpowiedzialnej pracy 
na stanowisku sekretarza. Podczas 
obrad oficjalnie powierzono rów-
nież obowiązki nowemu sekreta-

rzowi miasta Sławomirowi Krysz-
czukowi. Ponadto podczas sesji 
podziękowano dotychczasowej 
kierownik Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego Jolancie Tyburskiej, której 
szczególnie dziękowano za współ-
pracę przy organizacji corocznych 
Targów Rypin Agra.

(red), fot. UM Rypin
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coraz więcej siłowni
GMINA BRZUZE  Bezpłatne i czynne całą dobę siłownie plenerowe to dobry sposób na poprawę kondycji. 
Ćwiczenia na łonie natury są zdrowsze i przyjemniejsze niż w pomieszczeniu

Wójt Jan Koprowski uważa, 
że w zdrowym ciele zdrowy duch, 
więc zadbał o zdobycie środków 
na nowy sprzęt. W gminie Brzuze 
w piątek 19 kwietnia ustawiono 
po dwa urządzenia w Gulbinach, 
Ostrowitem, Radzynku i Ża-
łem. Dofinansowanie uzyska-
no z Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu poprzez Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania 
Gmin Dobrzyńskich w Rypinie.

– Rozwój terenów rekreacyj-

nych jest jednym z ważniejszych 
kierunków w działalności gminy. 
Wśród przyjętych do realizacji 
zadań jest zagospodarowanie 
wiejskich centrów aktywności, 
które wyposażone będą m. in. 
w siłownie plenerowe. Dotych-
czas udostępnione do ćwiczeń 
były urządzenia w Brzuzem, 
Ostrowitem i Ugoszczu. Teraz 
zamontowaliśmy kolejne w Gul-
binach, Radzynku, Żałem i na 
ostrowickiej Osadzie. Następne 

będą w w Trąbinie i Ugoszczu. 
Siłowniami zewnętrznym zain-
teresowane są kolejne sołectwa. 
Z uwagi na to, że cykl przygoto-
wania inwestycji oraz znalezienie 
źródeł finansowania trwa dosyć 
długo, proszę mieszkańców gmi-
ny o zgłaszanie zapotrzebowania 
w ramach funduszu sołeckiego 
podczas zebrań wiejskich, naj-
później we wrześniu każdego 
roku – powiedział włodarz.

(jd), fot. nadesłane

Powiat

Kończy się czas 
na złożenie wniosku
Tylko do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obsza-
rowych za 2019 rok. Po tym terminie będzie jeszcze szansa na złożenie wniosku, 
ale już z potrąceniem 1% za każdy dzień zwłoki.

W tym roku rolnicy po raz dru-
gi w historii obowiązującego w Pol-
sce systemu dopłat bezpośrednich 
i obszarowych składają wnioski 
o przyznanie płatności obowiąz-
kowo przez internet, za pośrednic-
twem aplikacji eWniosekPlus.

– Po doświadczeniach kam-
panii 2018 i sugestiach rolników 
w eWnioskuPlus wprowadzono 
korekty, które mają dodatkowo 
ułatwić korzystanie z aplikacji oraz 
dostosować obsługę wniosku do 
obowiązujących przepisów – mówi 
Alina Wasilow, kierownik biura po-
wiatowego ARiMR w Rypinie.

Żeby uzyskać dostęp do aplika-
cji, należy wpisać swój numer ewi-
dencyjny gospodarstwa, 8 ostat-
nich cyfr rachunku bankowego 
i kwotę ostatniej płatności z ARiMR 

z roku poprzedzającego rok złoże-
nia wniosku. Program ma tę zaletę, 
że nie tylko wychwytuje pomyłki, 
ale również na bieżąco informuje 
o popełnionych błędach czy bra-
kach. Warto wiedzieć, iż do czasu 
wysłania wniosku do ARiMR moż-
na wprowadzać w nim zmiany. Nie 
ma limitu wejść na dany wniosek. 
W trakcie jego wypełniania można 
go zapisywać, zamykać i ponownie 
otwierać.

Rolnicy, którzy nie mają dostę-
pu do internetu lub mają trudno-
ści z wypełnieniem wniosku, mogą 
skorzystać z pomocy doradców 
ODR-ów oraz pracowników ARiMR. 
Podobnie jak w roku ubiegłym 
w biurach powiatowych agencji 
przygotowano dla rolników stano-
wiska komputerowe z dostępem 

do internetu. Złożenie wniosku 
w formie papierowej jest możliwe 
jedynie dla tych rolników, którzy 
nie są w stanie złożyć wniosku 
w wersji elektronicznej i jednocze-
śnie nie mogą skorzystać z pomocy 
technicznej zapewnionej przez biu-
ro powiatowe ARiMR.

Wniosek wraz z załącznika-
mi może być także złożony do 10 
czerwca 2019 roku, jednak osoby, 
które złożą wniosek w okresie od 
16 maja do 10 czerwca otrzyma-
ją płatności pomniejszone o 1% za 
każdy dzień roboczy opóźnienia. 
Wnioski osób, które złożą wniosek 
po 10 czerwca 2019 roku nie będą 
rozpatrywane i tym samym osoby 
te nie otrzymają płatności.

(AdWo)

Powiat

31 za szybkich i 1 pijany
Rypińscy policjanci przy współpracy z funkcjonariuszami z Brodnicy i Lipna prze-
prowadzili na naszych drogach działania pn. „Bezpieczny powiat”. Funkcjonariu-
sze kontrolowali prędkość poruszających się pojazdów przy pomocy ręcznych 
mierników prędkości oraz wideorejestratora.

W piątek (26.04.19) w godz. 14-
22 na terenie powiatu rypińskiego 
przeprowadzone zostały działania 
„Bezpieczny powiat”, które miały 
na celu poprawę bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Jak wynika 
z analiz stanu bezpieczeństwa, naj-
częstszą przyczyną zdarzeń drogo-
wych jest nadal niedostosowanie 
prędkości do warunków ruchu. 
Policjantów z Rypina w tych dzia-
łaniach wspierali policjanci z Brod-
nicy i Lipna, którzy kontrolowali 

prędkość przy pomocy ręcznych 
mierników prędkości, a także wide-
orejestratora.

– W czasie akcji mundurowi 
skontrolowali łącznie 56 pojazdów, 
gdzie ujawnili 31 przekroczeń pręd-
kości. Zatrzymali także jednego 
nietrzeźwego rowerzystę, który 

w organizmie miał ponad 2 promile 
alkoholu. Mając na względzie bez-
pieczeństwo wszystkich użytkow-
ników dróg, działania takie będą 
realizowane cyklicznie – mówi st. 
asp. Dorota Rupińska z Komendy 
Powiatowej Policji w Rypinie.

(ak), fot. KPP Rypin

Rusza V edycja 
Budżetu 
Obywatelskiego
Urzędnicy z rypińskiego magistratu zapraszają do 
udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Rypin

Budżet obywatelski (par-
tycypacyjny) oznacza demo-
kratyczny proces dyskusji 
i podejmowania decyzji, w któ-
rym każda mieszkanka i każdy 
mieszkaniec miasta decyduje 
o tym, w jaki sposób wydawać 
część budżetu miasta. W skró-
cie oznacza to, że mieszkańcy 
Rypina zgłaszają propozycje 
do budżetu, które następnie są 
weryfikowane formalnie i me-
rytorycznie. Propozycje zadań, 
które pomyślnie przeszły we-
ryfikację, poddaje się pod jaw-
ne, bezpośrednie i powszechne 
głosowanie;

a za wybrane do realizacji 
uznaje się propozycje, które 

uzyskały kolejno największą 
ilość głosów, aż do wyczerpania 
środków przeznaczonych na ich 
wykonanie w ramach Budżetu 
Obywatelskiego.

Tegoroczna pula środków 
to 150 tysięcy złotych. Wnioski 
poparte 30 podpisami można 
składać od 4 maja do 14 czerw-
ca br. W okresie od 15 czerwca 
do 31 lipca br. złożone wnioski 
oceni pod względem meryto-
rycznym komisja weryfikacyj-
na. Głosowanie na zakwalifi-
kowane wnioski odbędzie się 
w dniach od 8 do 23 września 
br., zaś wyniki głosowania po-
znamy najpóźniej 30 września.

(red)
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Przyjazna szkoła
GMINA ROGOWO  Dziewiętnastowieczny dwór położony w pięknym i zadbanym parku, wokół cisza 
i spokój. W takim miejscu uczy się młodzież z Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu

W czwartek 25 kwietnia 
placówka zorganizowała dni 
otwarte. Oprowadzali po niej 
nauczyciele i uczniowie. Szko-
ła ma bogatą ofertę edukacyj-
ną skierowaną do absolwentów 
gimnazjów i ósmych klas. Jest 
technikum geodezyjne, budow-
lane, samochodowe, architektu-
ry krajobrazu, ogrodnicze, rol-
nicze. Powstały nowe kierunki, 
po których będzie można zostać 
technikiem inżynierii środowi-
ska i melioracji, hotelarstwa, tu-
rystyki na obszarach wiejskich, 
mechanizacji rolnictwa i agrot-
roniki, agrobiznesu, weterynarii. 
Ukończenie niektórych z nich 
uprawnia do przejęcia gospodar-
stwa rolnego.

Chętni uczniowie mogą do-

łączyć do grupy wojskowej, gdzie 
będą mieli możliwość zdobycia 
wiedzy z zakresu taktyki, te-
renoznawstwa, topografii. Na-
uczą się strzelania, samoobrony, 
wyjadą na obozy szkoleniowe. 
Nabyte umiejętności ułatwią 
wstąpienie do policji, straży po-
żarnej, wojska. Dla tych, którzy 
chcą szybciej się usamodzielnić, 
przygotowano miejsca w szkole 
branżowej. Można po niej zostać 
murarzem-tynkarzem, betonia-
rzem-zbrojarzem, monterem 
konstrukcji budowlanych, kie-
rowcą-mechanikiem, mechani-
kiem pojazdów samochodowych 
i ogrodnikiem. Dla młodzieży 
z odległych miejscowości znajdą 
się miejsca w internacie.

Oprócz nauki uczniowie 

mają możliwość uczestniczenia 
w dodatkowych zajęciach. Są 
koła językowe, koło szachowe, 
siłownia, bilard, klub sportowy. 
Szkoła organizuje wyjazdy na 
basen, kręgle, do kina i teatru. 
Lubiący pisać zdobywają dzien-
nikarskie szlify w gazetce szkol-
nej „Czwórka”.

– Najstarszą gazetką w na-
szej szkole był „Badylarz” publi-
kowany w latach 90-tych. Wy-
myślili ją sami uczniowie, bez 
pomocy nauczycieli. Obecnie 
wydajemy „Czwórkę”. Dyrektor 
MZD Andrzej Szalkowski zapro-
ponował nam stworzenie z niej 
roczników, które można zoba-
czyć w muzeum – wyjaśnił mło-
dy redaktor Krzysztof.

Nowym kierunkiem startu-
jącym we wrześniu, cieszącym 
się sporym zainteresowaniem 
odwiedzających szkołę, będzie 
weterynaria.

– Po technikum weteryna-
ryjnym można pracować w cha-
rakterze pomocnika weteryna-
rza, w firmach farmaceutycznych 
produkujących leki dla zwierząt, 
inspekcji weterynaryjnej, w la-
boratoriach. Jeśli absolwent po-
dejmie studia w tym kierunku, 
będzie znaczną część materiału 
miał opanowaną – zachęcali na-

uczyciele.
Ciekawym kierunkiem, po 

części artystycznym, jest archi-
tektura krajobrazu. Młodzież 
uczy się projektowania, rysowa-
nia, poznaje rośliny ozdobne, dla 
zainteresowanych są prowadzo-
ne kursy florystyczne.

– Po ukończeniu tego tech-
nikum nasi absolwenci pracują 
w zieleni miejskiej, kwiaciar-
niach, projektują małą architek-
turę i place zabaw, współpracują 
z firmami architektonicznymi 
przygotowując aranżacje ogro-
dów, zajmują się dekoracją ro-
ślinną wnętrz – powiedziała nam 
Iwona Steckiewicz, nauczycielka 
przedmiotów zawodowych.

Ukończenie technikum sa-
mochodowe to gwarancja dobrze 
płatnej pracy. Specjaliści z tej 
dziedziny są nieustannie poszu-
kiwani. W trakcie nauki młodzi 
ludzie mają dużo zajęć praktycz-
nych, rozbierają i składają samo-
chody i motocykle, dbają, żeby 
nic w nich nie szwankowało.

– Stał u nas zakurzony polo-
nez. Uczniowie I klasy postano-
wili go uruchomić. Pomogliśmy 
im trochę i auto działa. Teraz 
szukamy kolejnych uszkodzo-
nych samochodów, bo młodzież 
z pozostałych klas chce zrobić 

to samo. Jest to najlepsza forma 
nauki, gdy coś co nie funkcjonu-
je, doprowadzane jest przez nich 
do stanu używalności – chwalili 
swoich podopiecznych nauczy-
ciele zawodu Paweł Brudzyński 
i Łukasz Paliński.

W ZS nr 4 dyrekcja i nauczy-
ciele przyjaźnie odnoszą się do 
uczniów z problemami, nikogo 
nie spisując na straty. Młodzież 
miewa kłopoty z samooceną, 
zdarza się różne zaburzenia 
i depresja. To rzutuje na naukę 
i zachowanie. Takim osobom tu-
taj udziela się wsparcia, w razie 
potrzeby organizuje indywidu-
alne zajęcia. Dyrektorka placów-
ki Anna Banasiak, nauczycielka 
biologii z niemal 30-letnim do-
świadczeniem żartuje, że jest 
z epoki dinozaurów.

– Opowiadałam młodzieży, 
że w początkach swojej pracy za-
sadziłam w przyszkolnym parku 
miłorzęby dwuklapowe, które są 
żywą skamieniałością, występo-
wały już w okresie jurajskim. Po 
jakimś czasie jeden z uczniów, 
na pytanie o te drzewa, odpo-
wiedział, że rosły już w czasach 
dinozaurów, kiedy to pani od 
przyrody je sadziła – śmiała się 
belferka.

Tekst i fot. (jd)

Gmina Skrwilno

Cztery osoby w szpitalu
Rypińscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego do-
szło w Urszulewie. Kierowca mercedesa wypadł z drogi i uderzył w drzewa. Cztery 
osoby trafiły do szpitala.

Do zdarzenia doszło w so-
botę (27.04.19) około godz. 8.00 
w miejscowości Urszulewo. Ze 
wstępnych ustaleń policjantów, 
którzy pojechali na miejsce wy-
nikało, że kierujący pojazdem 
mercedes-benz nie dostosował 
prędkości do warunków ruchu, 
w wyniku czego na łuku drogi 
zjechał na prawe pobocze, wpadł 
w poślizg, następnie zjechał na 
lewe pobocze, wjechał do rowu 
i uderzył w drzewa.

– W wyniku tego zdarzenia 
czterech spośród pięciu podró-
żujących mężczyzn z obrażenia-
mi ciała zostało przetransporto-
wanych do szpitali. Pracujący na 
miejscu policjanci przesłuchali 
świadków, przeprowadzili oglę-

dziny oraz zabezpieczyli ślady 
i pojazd, którym podróżowali 
poszkodowani. Na ich podsta-
wie ustalili, że kierowcą mer-
cedesa był 32-letni mieszkaniec 
województwa mazowieckiego 
i był pijany. W organizmie miał 
prawie 2 promile alkoholu – 
mówi st. asp. Dorota Rupińska 
z KPP Rypin.

W niedzielę (28.04.19) poli-
cjanci przestawili zarzuty męż-
czyźnie. Dotyczą one kierowania 
pojazdem w stanie nietrzeźwo-
ści oraz spowodowania wypad-
ku drogowego. Grozi mu do 4,5 
roku więzienia.

(ak)
 fot. KPP Rypin

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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RYPIN  W czwartek 25 kwietnia w Rypińskim Domu Kultury został przedstawiony program aktywizacji 
mieszkańców przewidujący zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowe i prozdrowotne

Aktywne miasto 
dla aktywnych seniorów

Ofertę podzielono na dwie czę-
ści. Pierwsza pn. „Aktywny senior” 
adresowana jest do ludzi w wieku 
emerytalnym i obejmuje zajęcia 
sportowe takie jak nordic walking, 
gimnastykę, basen, aerobik, jogę 
i szybki chód. Poza tym można 
będzie uczestniczyć w warszta-
tach teatralnych, rękodzielniczych, 
kursie malarstwa i rysunku, nauce 
tańca towarzyskiego. Druga część, 
dotycząca podniesienia kompe-
tencji cyfrowych mieszkańców, 
kierowana jest do osób po 25. roku 

życia i obejmuje siedem modułów: 
rodzice w internecie, mój biznes 
w sieci, moje finanse i transakcje 
w sieci, rolnik w sieci, kultura w sie-
ci, działania w portalach społeczno-
ściowych i tworzenie blogu.

Prowadząca prezentację Mał-
gorzata Świtalska, kierowniczka 
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświa-
ty szczegółowo wyjaśniła w jaki 
sposób się zapisać na zajęcia i co się 
będzie na nich działo.

– Osoby, które wezmą udział 
w warsztatach teatralnych, przy-

gotują przedstawienie. Uczestnicy 
kursu malarstwa i rysunku zreali-
zują pomysł burmistrza i wykonają 
mural na terenie miasta. Na kurs 
tańca towarzyskiego zapraszamy 15 
chętnych. Nie musicie się państwo 
martwić o to, że będzie nie do pary. 
Będą wam towarzyszyć młodzi lu-
dzie, którzy też się uczą tańczyć, 
więc każdy będzie miał partnera – 
zachęcała Świtalska.

Burmistrz Paweł Grzybow-
ski seniorów darzy estymą, często 
bywa na imprezach przez nich or-

ganizowanych, więc możliwość za-
proponowania im ciekawych zajęć 
uważa za cenną.

– Myślę, że marzeniem każde-
go burmistrza i samorządowca jest 
to, aby wszyscy mieszkańcy czuli 
się dobrze od najmłodszego do naj-
starszego. Chcemy też, żeby miasto 
było przyjazne seniorom, stąd spo-
ro inicjatyw takich jak karta senio-
ra, uniwersytet, wspieranie klubów 
seniora. Dzisiaj zaprezentowaliśmy 
kolejną ofertę wzbogacającą do-
tychczasowe. Pragniemy, aby starsi 

ludzie mogli znaleźć coś dla siebie, 
rozwijać swoją sprawność fizyczną, 
uczestniczyć w zajęciach kultural-
nych, podnosić kompetencje cy-
frowe. Zabiegamy o to, żeby mogli 
kreatywnie i pożytecznie spędzać 
wolny czas. Aktywny Rypin dla na-
szych aktywnych seniorów – po-
wiedział włodarz.

Środki na realizację bogatego 
programu uzyskano z Fundacji Lot-
to i funduszy unijnych.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Gmina Rypin

Fraktal na stulecie
W piątek 26 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Kowalkach wzięli udział w projek-
cie „Fraktal na stulecie”. Zadanie polegało na ułoże-
niu Trójkąta Sierpińskiego.

Fraktalami nazywamy figury, 
w których nawet małe fragmenty 
są podobne do całości. W stwo-
rzenie konstrukcji zaangażowało 
się 81 osób. Przed przystąpieniem 
do wykonania żywego trójkąta 
uczniowie klasy III b wraz z na-
uczycielami matematyki dokład-
nie oznakowali miejsce układania 
fraktala, ułatwiając pozostałym 
koleżankom i kolegom zbudowanie 
dzieła z wielką precyzją. Fraktale są 

Odwiedził ich... pies
Dzielnicowy ze Skrwilna przeprowadził zajęcia profilaktyczne z uczniami szkoły 
w Skudzawach. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość także poznać psa 
slużbowego „Pako”.

Gmina Skrwilno

W miniony piątek dzielnicowy 
z gm. Skrwilno odwiedził dzieci 
w Szkole Podstawowej w Sku-

dzawach. Policjant przypomniał 
najmłodszym o zasadach bezpie-
czeństwa podczas poruszania się 

tworami matematycznymi, które 
znajdują zastosowanie w różnych 
dziedzinach życia. Wiele ich odpo-
wiedników istnieje w otaczającej 
nas naturze. Przykładem mogą być 
m. in. płatki śniegu. Twórcą fraktali 
był również Wacław Sierpiński, je-
den z najwybitniejszych polskich 
matematyków. Koordynatorkami 
wydarzenia w szkole były: Aneta 
Rumiński i Dorota Żmudzińska.

(AdWo), fot. nadesłane

po drodze, w czasie spędzania wol-
nego czasu czy też przy kontakcie 
z obcym zwierzęciem. Starszych 
słuchaczy przestrzegł przed zagro-
żeniami wynikającymi z zażywania 
zakazanych substancji oraz niewła-
ściwego korzystania z internetu. 
Przy tej okazji poruszył kwestie 
związane z odpowiedzialnością 
prawną nieletnich. Na zakończe-
nia policjanci przygotowali małą 
niespodziankę. Dzieci mogły zoba-
czyć jak wygląda m. in. tresura psa 
służbowego, ćwiczenia przewod-
nika czy też pościg za sprawcą. Te 
umiejętności zaprezentował pies 
policyjny „Pako”.

(red)
 fot. KPP Rypin
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wspomnienia z panamy
WYWIAD  Światowe Dni Młodzieży to dla młodych katolików możliwość wspólnego świętowa-
nia wiary, spotkania z papieżem i ludźmi z odległych zakątków świata. Dwa razy odbyły się w Polsce,  
w 1991 roku w Częstochowie i w 2016 w Krakowie

W 2019 roku między 22 a 27 
stycznia do Panamy przybyły piel-
grzymki z całego globu na zapro-
szenie papieża Franciszka. Wśród 
nich znaleźli się ksiądz Marcin 
Durzyński z parafii św. Stanisława 
Kostki w Rypinie i trójka uczniów 
rypińskich szkół średnich: Basia, 
Kuba i Mieszko. Ksiądz Marcin po-
dzielił się z nami wspomnieniami 
z przygotowań do wyjazdu i tym, 
jak przeżywał owo niecodzienne 
wydarzenie.

– Jak to się stało, że ksiądz 
wraz z trójką nastolatków wyje-
chaliście do Panamy. Chyba nie 
było to takie proste?

– Jak się okazało wszystko 
jest możliwe. Inicjatywa wyszła od 
młodzieży. „Proszę księdza, a może 
byśmy pojechali?” – mówili. Pomy-
ślałem, że warto spróbować, cho-
ciaż to koniec świata, ale z drugiej 
strony po poprzednich Światowych 
Dniach Młodzieży, które odbywały 
się w Krakowie, zrodziła się chęć, 
że mimo wszystko chcemy w tym 
wydarzeniu uczestniczyć, chcemy 
znowu spotkać się z papieżem.

– Czyli to, co na początku 
wydawało się niemożliwe, stało 
się realne. Taka wyprawa to są 
koszty, skąd mieliście na nią fun-
dusze?

– Dzięki pomocy wielu osób, 
począwszy od proboszcza naszej 
parafii, władz samorządowych, 
pana burmistrza, pana starosty czy 
też pana wójta, skończywszy na  
marszałku województwa kujaw-
sko-pomorskiego panu Całbeckim, 
udało się je zdobyć.

– Jakie były kryteria uczest-
nictwa w wyjeździe, czy były to 
osoby, które przyszły z tą inicja-
tywą, czy zorganizowano jakiś 

konkurs, bo na pewno chętnych 
nie brakowało?

– Nie robiliśmy żadnej selekcji. 
Kto chce, kto ma możliwości, może 
jechać. Na początku musieliśmy 
zaryzykować, nie wiedzieliśmy czy 
dostaniemy dofinansowanie, a jeśli 
to jak wysokie. Trzeba było kupić 
bilety lotnicze odpowiednio wcze-
śniej, był to największy wydatek. 
Poza tym niektórzy rodzice bali się 
puścić swoje pociechy tak daleko. 
Na wyprawę zdecydowały się trzy 
osoby i one pojechały.

– Decyzja zapadła. Jak przy-
gotowywaliście się do wyjazdu?

– Dowiedzieliśmy się, że jest 
prowadzone przedsięwzięcie przez 
urząd marszałkowski pn. „Z Kujaw 
do Panamy”. Wprawdzie należymy 
do diecezji płockiej, ale leżymy na 
terenie województwa kujawsko-
pomorskiego, więc mieliśmy prawo 
w nim uczestniczyć.

– Czyli był to taki zbieg 
okoliczności, zaczęliście przy-
gotowania i dowiedzieliście się, 
że można wziąć udział w tym 
przedsięwzięciu?

– Tak. W jego ramy wchodziła 
promocja województwa kujawsko-
pomorskiego. Uczestniczyliśmy 
w różnorakich akcjach duszpaster-
skich, spotkaniach, które mówiły 
o Panamie i dniach młodzieży. Bu-
dowaliśmy wspólnotę z wyjeżdża-
jącymi z naszego województwa. 
Było nas około 80 osób. Byliśmy 
chociażby na spotkaniu młodych 
we Wrześni w diecezji gnieźnień-
skiej, w Częstochowie 2 grudnia, 
gdzie zachęcaliśmy innych, żeby 
dołączyli.

– Czyżby nie było zaintere-
sowanych?

– Byli, ale staraliśmy się prze-

konać więcej osób. Sądzę, że decy-
zja o wyjeździe w tak odległe miej-
sce nie dla każdego jest łatwa do 
podjęcia. To jedne z mniejszych li-
czebnie Światowych Dni Młodzieży. 
Przybyło około 750 tys. osób, w tym 
najliczniejszą grupę stanowili Pola-
cy – mniej więcej 4 tys. W Krakowie 
było ponad 3 mln pielgrzymów.

– Jakie było pierwsze wraże-
nie po wyjściu z samolotu w Pa-
namie?

– Gorąco i duża wilgotność. 
Przez cały nasz pobyt temperatu-
ra nie schodziła poniżej 30 stop-
ni w ciągu dnia. Spotkaliśmy się 
z niesamowitą życzliwością ludzi. 
Pozdrawiali nas, machali, trąbili. 
Niezwykle przyjaźni byli nasi go-
spodarze, u których mieszkaliśmy. 
Podwozili nas na miejsca wyda-
rzeń, w których uczestniczyliśmy, 
chociaż nie musieli tego robić, czę-
stowali posiłkami, mimo że mieli-
śmy wykupiony pakiet pielgrzyma, 
w którym były talony na jedzenie. 
Wieczorami siadaliśmy przy sto-
le, opowiadaliśmy o Polsce, a oni 
o swoim kraju, jego historii. To 
była trzyosobowa rodzina: mama, 
tata i córka, w podobnym wieku do 
mojego, czyli około 30-stki. Do dziś 
utrzymujemy z nią kontakt. Chce 
przyjechać do Polski, zaciekawił ją 
nasz kraj, więc jest duża szansa, że 
ponownie się spotkamy. Również 
z jej tatą podtrzymuję znajomość, 
czasami pisujemy do siebie.

– Czy wcześniej cokolwiek 
wiedzieli o Polsce, oprócz tego, 
że Jan Paweł II był naszym roda-
kiem?

– Właściwie nie. Nie tylko Pa-
namczycy nic o nas nie wiedzą. 
Spotkaliśmy grupę Meksykanów, 
którzy sądzili, że jest u nas bardzo 
zimno i przechadzają się niedźwie-
dzie polarne. Stereotypy są silniej-
sze niż rzetelna wiedza. My też im 
ulegliśmy. Straszono nas wielki-
mi komarami, a przez tydzień nie 
uświadczyliśmy żadnego, czego 
nota bene nie żałujemy.

– Czy na wszelki wypadek 

zaszczepiliście się przed wyjaz-
dem?

– Tak, chociaż nie było to obo-
wiązkowe.

– W jakich wydarzeniach 
uczestniczyliście?

– Codziennie rano mieliśmy 
katechezę i mszę świętą po polsku. 
Potem różne spotkania i koncerty 
w mieście. Odwiedzaliśmy muzea, 
zwiedzaliśmy stolicę, czyli Panamę 
City. Najważniejszymi wydarze-
niami były oczywiście spotkania 
z papieżem. 24 stycznia ojciec świę-
ty oficjalnie otworzył XXXIV Świa-
towe Dni Młodzieży. W niedzielę 
27 stycznia odbyła się pożegnalna 
msza święta, na której ogłoszono, 
że następne ŚDN odbędą się w 2022 
roku w stolicy Portugalii Lizbonie.

– Co, oprócz uczestnictwa 
w wydarzeniach religijnych, za-
padło jeszcze księdzu w pamięć?

– Płynęliśmy Kanałem Panam-
skim, byliśmy też na wyspie małp. 
Podpływaliśmy łódeczką, a one 
skakały na nią z drzew i czekały na 
banany, którymi je karmią tury-
ści. Chodziły po naszych kolanach, 
w ogóle się nie bały. Byliśmy na wy-
spach San Blas. To archipelag wy-
sepek na Morzu Karaibskim z bia-
łym piaskiem, palmami i lazurową 
wodą. Miejsce wyjątkowej urody. 
Jedna z wysp jest naturalnym ba-
senem na środku morza. Kiedyś 
została zalana i znajduje się około 
metra pod poziomem wody. Na 
środku zatrzymuje się łódka, wy-
siadamy i mamy grunt pod nogami. 
To też było niesamowite doświad-
czenie.

– Jak żyją Panamczycy, co 
jest dla nich ważne, co nie? Czy 
może coś w ich mentalności zdzi-
wiło księdza?

– Ich nastawienie do życia. 
Podchodzą do wszystkiego spo-
kojnie, taka klasyczna maniana. Co 
masz zrobić dzisiaj, zrób później, 
wyjdziesz na tym lepiej, niż miał-
byś się spieszyć. Dla Panamczyka, 
gdy wchodzi w dorosłość, są trzy 
ważne rzeczy do zrealizowania: ku-

pić mieszkanie, samochód i założyć 
rodzinę. Potem żyć z dnia na dzień, 
starać się niczym nie przejmować, 
nie odkładać na przyszłość, bo nie 
wiadomy czy ona w ogóle nadej-
dzie. Mało stresu, dużo radości. 
Zwróciłem uwagę na poobijane sa-
mochody. Kierowcy jeżdżą, bagate-
lizując przepisy ruchu drogowego, 
jak się zdarzy kolizja, to trudno.

– Podobnie jak u nas.
– Trochę tak, tylko nie mar-

twią się obitym autem i nie napra-
wiają karoserii.

– Jak wygląda panamska 
kuchnia, czy były potrawy, które 
księdzu wydały się dziwne?

– Jedzą dużo bananów pod 
różnymi postaciami. Suszone, 
pieczone, gotowane. Zostaliśmy 
poczęstowani przez naszych go-
spodarzy zupą zrobioną z tych 
owoców, z dodatkiem kukurydzy, 
batatów i kurczaka. Kukurydzy też 
dużo używają w różnej formie.

– Jak ten wyjazd zapamię-
tała trójka młodzieży z Rypina, 
towarzysząca księdzu?

– Bardzo pozytywnie. Oprócz 
atrakcji, którą była możność odwie-
dzenia tak egzotycznego miejsca, 
doświadczyli wspólnoty Kościoła, 
odkrywali Pana Boga w drugim 
człowieku, dużo rozmawiali, głów-
nie z osobami z obu Ameryk, bo 
tych ludzi było najwięcej. Wspól-
nie śpiewali, chwaląc tego samego 
Boga. Doświadczyli innej kultury, 
innego podejścia do życia, rozsze-
rzyli w ten sposób horyzonty, na-
uczyli się lepiej rozumieć odmien-
ności.

– Za trzy lata ŚDM w Lizbo-
nie. W porównaniu z Panamą to 
niemal za miedzą. Czy ksiądz się 
tam wybiera?

– Jeśli będzie taka możliwość 
to chętnie.

– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję.

Rozmawiała 
Jolanta Dołęgowska

fot. nadesłane
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Komunijne szaleństwo
REGION  Maj to tradycyjnie miesiąc, kiedy odbywają się przyjęcia komunijne. Dzieci zaczynają nowy roz-
dział w swoim życiu. Niestety dla większości ważniejszy niż aspekt duchowy jest ten materialny...

Niedługo nadejdzie ten dzień, 
kiedy nasze dzieci po raz pierwszy 
będą uczestniczyć w ofierze mszy 
świętej. Te ważne sakramenty ko-
ścielne możemy pojąć nie tyle 
swoim rozumem, ale wiarą chrze-
ścijańską. Młode pokolenie po raz 
pierwszy spotka się z sakramen-
tem pokuty, czyli spowiedzią. Po 
raz pierwszy przyjmie też opłatek 
komunijny.

Są to wydarzenia w życiu mło-
dego człowieka chyba najważniej-
sze. To przeżycia, których nie zapo-
mina się do końca życia. Wszyscy 
z otoczenia danego dziecka starają 
się, aby ten dzień został zapamię-
tany jako ten jedyny. Aspekt religij-
ny tego wydarzenia jednak bardzo 
często nam umyka. Pozostawiamy 
go tylko do realizacji przez osoby 
duchowne, a to niestety nie wy-
starczy. Do aspektu religijnego 
powinni się włączyć wszyscy człon-
kowie rodziny młodego człowieka. 
Jednak nie zawsze tak jest.

W ostatnich czasach na pierw-

sze miejsce wysuwa się aspekt 
czysto materialny. Najważniejsza 
jest organizacja przyjęcia komunij-
nego, pełnego przepychu i drogich 
prezentów. Jeszcze kilkanaście lat 
temu przyjęcia komunijne była 
skromniejsze. Odbywały się one we 
własnych domach, a w jego reali-
zację była wciągnięta cała rodzina. 
Wujkowie i ciocie wspólnie dzielili 
się obowiązkami jakie spoczywały 
na dorosłych. Aspekt religijny był 
na pierwszym miejscu.

Na nauki przedkomunijne 
dzieci chodziły wspólnie z rodzi-
cami lub rodzicami chrzestnymi, 
a obecnie bardzo często w kościele 
nie widać rodziców, a jedynie babcię 
lub dziadka. Przecież rodzice „mają 
ważniejsze sprawy na głowie”, 
a przecież to najważniejszy czas dla 
młodego pokolenia. Przecież w na-
szym pokoleniu to nasi rodzice po-
magali nam wejść w „dorosłe życie 
młodego chrześcijanina”. Owszem 
my jako dzieci również z niecier-
pliwością oczekiwaliśmy na samo 

przyjęcie komunijne. Oczekiwanie 
na prezenty było i jest w życiu mło-
dego człowieka czymś normalnym. 
Jednak należy odróżnić to od dzi-
siejszego oczekiwania. Wtedy był to 
czas radosny, pełen szczęścia. Teraz 
to czas nadmiernych, wygórowa-
nych żądań od młodego człowieka.

Wtedy jako prezent był zega-
rek, rower, a bardzo często książka 
o tematyce religijnej. Teraz to sku-
tery, quady i komputery. A jaki bę-
dzie trend prezentów komunijnych 
w tym roku? Na razie to tajemnica. 
Wszyscy się zastanawiają, czym za-
skoczyć młodych ludzi, a zwłaszcza 
pozostałych współbiesiadników 
przyjęcia komunijnego. Jaki pre-
zent dać, żeby sąsiadowi zza stołu 
„oko zbielało”. To są właśnie tema-
ty, które nurtują obecnych gości 
komunijnych.

Jeszcze kilka słów na temat 
przyjęć komunijnych. W ostatnich 
latach bardzo modne stało się or-
ganizowanie przyjęć we wszelkiego 
rodzajach salach restauracyjnych, 

zajazdach i barach. Bardzo często 
trzeba taki lokal zarezerwować już 
rok na przód. Ceny też są zróżni-
cowane. W zależności jakie menu 
będzie obowiązywało na przyjęciu, 
taka może być stawka na jednego 
uczestnika. Ceny są różne, na ich 
wpływ ma też lokalizacja. W dużych 
miastach ceny są zawsze wyższe. 
I bardzo często zaczynają się już 
od 150 złotych na jednego uczest-
nika przyjęcia. Rodzice zamawiają 
także osoby, które będą zabawiały 
naszych najmłodszych, a to także 
kosztuje.

Osobny temat to alkohol na 
przyjęciu. Przeciwnikiem takiej 
opcji jest zawsze osoba duchowna. 
Przecież to święto młodego czło-
wieka, a nie jej rodziców. Ale co 
powiedzą goście, zastanawiają się 
rodzice. Przecież jest okazja do spo-
tkania się rodziny i znajomych. To 
nie stare czasy, kiedy na przyjęciu 
oprócz rodziców byli tylko rodzice 
chrzestni. Teraz im więcej ludzi na 
przyjęciu, tym jest ono ważniejsze 

i świadczy o zamożności rodziców. 
Jednak czy to jest istotne? Alkohol 
musi być i basta.

Zapominamy, po co się spotka-
liśmy i z jakiego powodu. Przecież 
sakramenty, które zostały przy-
jęte przez nasze dziecko, są jed-
nym z ważniejszych sakramentów 
naszej wiary. Jest to dzień, kiedy 
powinniśmy się cieszyć bliskością 
Jezusa w życiu młodego człowieka. 
Wszystkie te prezenty i przyjęcia 
mają na celu wzbudzenie w mło-
dym człowieku czasu wyjątkowe-
go, który trzeba zapamiętać. Może 
warto z bohaterem tego dnia chwi-
lę porozmawiać o celu religijnym 
tego wydarzenia.

Zastanówmy się nad sensem 
religijnym przyjęcia komunijnego. 
Postarajmy się, aby nasza latorośl 
zapamiętała ten dzień jako coś wy-
jątkowego i potrafiła przekazać te 
tradycje następnemu pokoleniu.

Teskt. (Maw)
Fot. Ilustracyjne

Gmina Rogowo

Czas pożegnania
Uroczystość pożegnania maturzystów to wyjątkowa 
data wpisana w kalendarz szkoły. 26 kwietnia dyrek-
tor Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nad-
rożu Anna Banasiak wręczyła świadectwa ukończenia 
szkoły uczniom technikum geodezyjnego i pojazdów 
samochodowych.

Na akademii obecna była 
społeczność szkoły, rada peda-
gogiczna, rodzice. Tę niepowta-
rzalną chwilę uświetnili swoim 
przybiciem m. in. starosta rypiń-
ski Jarosław Sochacki i dyrektor 
Powiatowego Centrum Obsługi 
Oświaty Katarzyna Szczęsny. 
W pierwszej części uroczysto-
ści dyrektor ZS nr 4 gratulowa-
ła młodzieży sukcesów, życzyła 
mądrze wytyczonych celów. 
Zachęcała do realizacji marzeń, 
przekraczania własnych ograni-
czeń i budowania przyszłości na 

fundamentach wartości.
Dyrektor wraz z wycho-

wawcą klasy Agnieszką Lipską 
wręczyła  rodzicom listy gratu-
lacyjne, a uczniom świadectwa 
z wyróżnieniem i nagrody książ-
kowe. Wśród wyróżnionych zna-
leźli się Mateusz Skierkowski, 
Paulina Proćko, Paweł Kuchnic-
ki, Paulina Kroplewska. Nagro-
dy książkowe otrzymali Daria 
Krzemińska, Patrycja Żbikow-
ska, Ewelina Kępczyńska, Filip 
Rumianowski.

Tradycją szkoły jest przy-

znawanie tytułu najlepszego 
zawodowca. W technikum geo-
dezyjnym tytuł ten i nagrodę 
odebrała Paulina Kroplewska, 
a w technikum pojazdów samo-
chodowych Kamil Jastrzębski.

Starosta Sochacki przekazał 
gratulacje, życzenia i nagrodę 
uczniowi z najlepszą średnią 
–5,03, którą uzyskał Mateusz 
Skierkowski. Życzenia powodze-
nia i sukcesów w życiu zawo-
dowym i osobistym przekazał 
również wszystkimi tegorocz-
nym absolwentom. Starosta sło-

wa podziękowania za przekazy-
waną uczniom wiedzę i opiekę 
przekazał radzie pedagogicznej 
szkoły. Wyrazem podziękowania 
były kwiaty przekazane na ręce 
dyrektor ZS.

Po części oficjalnej ucznio-
wie klas zaprezentowali pro-
gram artystyczny. Młodsze 
koleżanki i koledzy w sposób 
humorystyczny wspominali 
czas spędzony w szkole. Nie za-
brakło refleksji w postaci słów 
i piosenek. Przedstawiciel absol-
wentów dziękował za wsparcie, 

motywowanie do nauki, pomoc 
w przygotowaniu do dorosłego 
życia. Na twarzach absolwen-
tów pojawiły się łzy wzruszenia. 
Przed abiturientami majowe eg-
zaminy, ale każdy obecny z nich 
podczas uroczystości miał świa-
domość, że nigdy nie powtórzą 
się chwile spędzone w szkole. Ze 
świadectwami ukończenia szko-
ły, upominkami i życzeniami 
pomyślności absolwenci opuścili 
mury szkoły.

(ak), fot. nadesłane
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Rozpoczęliśmy sezon turystyczny 2019 więcej na str. 24

 Zaczął się sezon. 
Uważajmy na motocyklistów

Motoambulans do pomocy
więcej na str. 10 

Wiosenny detoks
więcej na str. 10

Czarna wizja dla kur
więcej na str. 11

Motocyklista w momencie 
zderzenia z innym pojazdem 
narażony jest na większe nie-
bezpieczeństwo utraty zdrowia, 
a nawet życia. Oprócz kasku 
i odpowiedniego kombinezonu 
ochronnego nie ma żadnych 
dodatkowych zabezpieczeń 
w postaci karoserii samocho-
du, pasów bezpieczeństwa czy 
poduszek powietrznych. Często 
nadmierna prędkość, brawura, 
przecenianie własnych umiejęt-
ności kierowania motocyklem 
i niestosowanie się do przepi-
sów ruchu drogowego są przy-
czynami zdarzeń drogowych, 
które nierzadko kończą się tra-
gicznie.

Nie zapominajmy jednak, że 
za zdarzenia z udziałem moto-

cyklistów odpowiadają również 
kierujący samochodami. Nie-
udzielenie pierwszeństwa, brak 
sygnalizowania skrętu, bądź 
zmiana pas ruchu bez upewnie-
nia się czy kierowca ma do tego 
prawo to główne „grzechy” kie-
rowców samochodów. Wszyscy 
powinni pamiętać, że motocy-
kliści to pełnoprawni użytkow-
nicy ruchu drogowego.

– Apelujemy do wszystkich 

kierujących, zarówno tych po-
dróżujących jednośladami, jak 
również samochodami o prze-
strzeganie przepisów oraz wza-
jemny szacunek na drodze. 
W ramach akcji „Jednośladem 
bezpiecznie do celu” w naszym 
województwie odbyły się także 
eliminacje powiatowe Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogo-
wym - podaje KWP Bydgoszcz.

My także przestrzegamy 

i przypominamy: prowadząc 
auto, wykonując manewry, 
zawsze patrzmy w lusterka, 
upewnijmy się co do nasze-
go bezpieczeństwa oraz co do 
bezpieczeństwa innych użyt-
kowników dróg, także tych na 
jednośladach. Nie pozwólmy, by 
tragiczne statystyki wypadków 
i w tym roku pęczniały.

(red)
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Wiosenny detoks
ZDROWIE  W ostatnich latach bardzo popularne stało się pojęcie tzw. „detoksu”. Co to jest i na czym 
ono polega? Postaramy się przybliżyć w tym artykule

Oczyszczanie organizmu, 
bo tak inaczej można zrozumieć 
słowo „detoks”, to konieczność 
czy fanaberia? Okazuje się, że to 
jednak konieczność niezbędna 
dla utrzymania dobrego zdro-
wia, a wręcz wymagany zabieg 
dla jego polepszenia. Bardzo 
korzystne jest oczyszczanie or-
ganizmu regularnie. Najczęściej 
robi się to jesienią i właśnie wio-
sną. Wiosna to czas budzenia się 
do życia. Według tradycji chiń-
skiej nasza wątroba na wiosnę 
ma najwięcej „do roboty” i może 
być osłabiona, a oczyszczenie 
organizmu ma ją przywrócić do 
optymalnej formy.

Do naszego ciała wciąż prze-
dostają się różnorodne toksy-
ny wchłaniane przez człowieka 
z pokarmu, powietrza, ogólnie 
z całego cyklu życia człowieka. 
Nie unikniemy we współcze-
snych czasach toksyn. Jest to 
cena naszej cywilizacji. Niektó-
re z toksyn powstają wewnątrz 
człowieka jako produkty prze-
miany materii i proces detoksu 
polega na ich wyeliminowaniu. 
Toksyny najczęściej gromadzą 

się w naszej wątrobie, która jest 
głównym silnikiem napędzają-
cym pozostałe układy do elima-
nacji niezdrowych zanieczysz-
czeń. Wątroba jest też głównym 
filtrem organizmu, która za-
bezpiecza naszą krew właśnie 
przed szkodliwymi substancja-
mi. Jej osłabione działanie po-
woduje to, że nasza krew jest 
zanieczyszczona, a następnie te 
szkodliwe substancje odkłada-
ją się w tłuszczu wewnętrznym 
oraz błonach komórkowych.

Oczyszczanie organizmu to 
eliminacja niezdrowych produk-
tów pozostających w naszym 
organizmie. Aby zrozumieć ten 
proces, musimy sięgnąć głąbiej 
i poznać pojęcie autofagia.

Co to jest autofagia?
Proces autofagii to trawie-

nie uszkodzonej komórki lub 
jej uszkodzonych fragmentów. 
Proces ten trawienia zachodzi 
wtedy, gdy do naszego organi-
zmu doprowadzanych jest za 
mało składników odżywczych, 
a tak właśnie się dzieje w fazie 
detoksu. Organizm nie mając 
swoich codziennych potrzeb, 

szuka rezerw i pozyskuje ener-
gię z rozkładu niesprawnych 
komórek, czyli naszych toksyn. 
Jest to oczyszczanie na po-
ziomie komórkowym. Właśnie 
o takie oczyszczanie nam cho-
dzi. Proces autofagii przeciw-
działa starzeniu się organizmu 
i jest mechanizmem ochronnym 
komórek. Autofagia to inaczej 
proces samouzdrawiania organi-
zmu. To operacja na organizmie 
człowieka bez żadnego skalpe-
la. To naukowe uzasadnienie 
oczyszczania organizmu.

Czy każdy może poddać się 
detoksowi? Nie każdy, jak przy 
zwyczajnym leczeniu nie wszy-
scy mogą się poddać kuracji. 
Jest ona niewskazana wobec 
osób wycieńczonych choroba-
mi, z zaburzeniami psychicz-
nymi, będącymi w depresji lub 
niedożywionymi. Nie mogą się 
poddać detoksowi także osoby 
przyjmujące leki na krzepliwość 
krwi i chore na bulimię.

Na czym polega detoks? Pe-
łen cykl oczyszczania naszego 
organizmu trwa kilkanaście dni, 
a są również metody, które ten 
proces wydłużają do kilku mie-
sięcy. Która metoda jest lepsza? 
Moim zdaniem metoda, która 
trwa dłużej jest o wiele bardziej 
optymalna dla naszego organi-
zmu i mimo, że trwa dłużej jest 
na pewno bardziej efektywna, 
a jej rezultaty są bardziej trwa-
łe. Owszem, występują metody 
oczyszczania trwające kilkadzie-
siąt godzin, ale nie przyniosą 
one takich dobrych rezultatów.

Detoks możemy prowadzić 
w różnych formach. Mamy de-
toks warzywno-owocowy opar-

ty na świeżych owocach i jego 
przetworach. Mamy także de-
toks jaglano-warzywny czyli 
taki, który oprócz warzyw do-
starcza również tłuszcze.

Przed przystąpieniem do 
procesu oczyszczania musimy 
się do niego należycie przygoto-
wać. Najlepiej jest tu skorzystać 
z rad doświadczonej dietetyczki, 
która pomorze nam opracować 
dietę bogatą w składniki odżyw-
cze dla naszego organizmu. Mu-
simy także zrezygnować z kawy, 
alkoholu i mocnej herbaty. Do 
naszego jedzenia włączamy za 
to warzywa, ryby, kaszę jaglaną. 
Jeżeli musimy spożywać mięso 
to tylko jak najmniej przetwo-
rzone i oczywiście z górnej pół-
ki.

Nasz detoks powinniśmy 
zacząć od czystej wody w połą-
czeniu z cytryną. Właśnie woda 
ma najlepsze skutki oczyszcza-
jące. Do oczyszczania organi-
zmu możemy wybrać różnego 
rodzaju diety, które pozwalają 
oczyścić wątrobę, odrobaczyć 
nasz organizm, a także go od-

kwasić. Tu wybór jest bardzo 
bogaty. Do najpopularniejszych 
produktów niezbędnych w de-
toksie możemy zaliczyć miedzy 
innymi pietruszkę, buraki, cy-
trynę, czosnek, kapustę i różne-
go rodzaju kiełki popularnych 
zbóż. Wszystkie te produkty 
odżywcze należy wkomponować 
w nasze menu.

Jednak oprócz odpowied-
niego odżywiania można pomóc 
swojemu organizmowi poprzez 
zmianę trybu życia. Przede 
wszystkim należy się ruszać. 
Nawet niewielki wysiłek fizycz-
ny ma błogosławione skutki. 
Wystarczy kilka minut (około 20 
minut) codziennej gimnastyki, 
dłuższe spacery pomogą nam 
zregenerować organizm. Oddy-
chajmy świeżym powietrzem, 
a na pewno nam to nie zaszko-
dzi.

Jednak główna zasada to 
nieczekanie do wiosny. Nasz 
detoks możemy zrobić zawsze, 
kiedy czujemy taką potrzebę.

Tekst. (Maw)
Fot. ilustracyjne

Zdrowie

Motoambulans do pomocy
Dużo szybsze dotarcie ratownika medycznego do osoby potrzebującej pomocy 
to najważniejsza zaleta motoambulansu, który od początku maja dołączył do 
zespołu ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 
bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.

Dzięki nowemu motocyklo-
wi szpital będzie mogło dużo 
skuteczniej udzielać pierwszej 
pomocy mieszkańcom Wło-
cławka i rejonu włocławskiego. 
Ratownik na motocyklu będzie 
mógł szybciej dotrzeć na miej-
sce zdarzenia, w szczególności 
w sytuacji zdarzeń w godzinach 
szczytu komunikacyjnego, ka-
rambolu na autostradzie i inne-
go zatłoczonego samochodami 
miejsca.

Motocykl jest w stanie prze-

bić się przez korki, dotrzeć do 
poszkodowanych. Podczas, gdy 
standardowy ambulans jest 
w trakcie docierania na miejsce, 
ratownik-motocyklista może 
dokonać już oceny sytuacji, pod-
jąć już akcję reanimacyjną, czy 
przekazać relację z miejsca wy-
darzenia dyspozytorowi, który 
będzie mógł podjąć dalsze decy-
zje czy konieczne jest wysłanie 
jednego czy np. większej ilości 
zespołów i jakiego rodzaju.

Zakupiony ze środków wła-

snych szpitala motocykl Yama-
ha Tracer 700 został dostoso-
wany i wyposażony w elementy 
uprawniające do jazdy jako po-
jazd uprzywilejowany. Dla mo-
tocykla przygotowano garaż, 
przeprowadzono również szko-
lenia z jego obsługi. Pojazdem 
kierować będą przeszkoleni 
w zakresie prowadzenia pojaz-
dów uprzywilejowanych ratow-
nicy.

(red), fot. Materiały WSS 
we Włocławku
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nie tak słodko 
z miodem

ŻYWNOŚĆ  Pszczelarze to dziś w zdecydowanej większości 
hobbyści, którzy w produkcję miodu wkładają nie tylko pienią-
dze, ale i serce. Niestety ich trud bywa rozmieniany na drobne, 
ponieważ konsumenci sięgają po miody słabej jakości w skle-
pach. To ile miodu spożywamy i jak jest z jego jakością, badał 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Inspekcja Handlowa w 2018 
roku przebadała 43 sklepy, więk-
sze i mniejsze. W niemal połowie 
stwierdzono nieprawidłowości do-
tyczące miodu. Próbki produktów 
przebadano w laboratoriach. Oto 
największe uchybienia. W miodzie 
lipowym zawartość pyłku prze-
wodniego lipy wynosiła od 1,9 do 7,7 
proc., a powinna wynosić nie mniej 
niż 20 proc. W miodzie gryczanym 
zawartość pyłku przewodniego 
gryki wynosiła od 23,8 do 35,5 proc, 
a powinna wynosić min. 45 proc. 
Wady dotyczyły także błędnego 
oznakowania. Nie określano ilości 
netto miodu, niewłaściwie zapisy-
wano także pochodzenie miodów. 
Najbardziej jaskrawy przykład do-

tyczył partii miodu „z Prowansji”, 
który pochodził w rzeczywistości 
z Hiszpanii.

Aby nie zniechęcić się do mio-
du i spożywać te najlepsze, należy 
kupować go ze znanego źródła. 
Najlepiej bezpośrednio od pszcze-
larza. Nie kupujmy także najtań-
szych miodów. Koszt produkcji 1 kg 
miodu wynosi ok. 20 zł. Jeśli miód 
w sklepie jest zbyt tani, to możemy 
przypuszczać, że jest z nim coś nie 
tak. Naturalny miód krystalizuje się 
już kilka miesięcy po zbiorze. Jesie-
nią prawie każdy miód powinien 
być już częściowo skrystalizowany. 
Jeśli tak nie jest, możliwe, że sprze-
dawca go podgrzał i zlał ponownie 
– miód traci wtedy swoje właści-

wości. Na opakowaniach często wi-
dujemy napis: „Mieszanka miodów 
pochodzących z UE i niepochodzą-
cych z UE”. W takim słoiku może 
być duża ilość miodu z krajów azja-
tyckich, zawierającego antybiotyki 
czy substancje, których stosowanie 
jest tam dozwolone, a w krajach UE 
zabronione.

Poleca się także domowe spo-
soby na odróżnianie miodu natu-
ralnego od sztucznego. Sztuczny 
miód w zimnej wodzie od razu za-
cznie się rozpuszczać, prawdziwy 
osiądzie na dnie szklanki. Prawdzi-
wy miód lany z łyżeczki na talerz 
utworzy stożek, sztuczny rozleje 
się od razu, nie tworząc stożka.

(pw)

Uprawy

Ziemia zdmuchnięta z pól
Obecna pogoda i silne wiatry, z którymi mieliśmy do czynienia przez kilka dni, 
bardzo zaszkodziły plantatorom ziemniaków.

Na profilu Unii Warzywno-
Ziemniaczanej pokazano niezwy-
kłe zdjęcie. Przedstawia ono leżą-
ce równo w rządkach ziemniaki. 
Powinny być zakopane w tzw. 
redlinach, ale ziemia została wy-

wiana. Wcześniej susza uczyniła 
glebę bardzo sypką. Niestety zdję-
cie wykonano w naszym regionie, 
konkretnie w okolicach Kruszwicy. 
Kujawy od lat borykają się z suszą, 
ale tym razem przyszła ona wy-

jątkowo szybko. Straty wywołane 
przez wiatr w okolicach Kruszwicy 
szacuje się na setki tysięcy złotych.

Sytuacja jest tragiczna. Śred-
nia opadów w kwietniu powinna 
wynosić ok. 25 mm, a wyniosła 1,6 
mm. Związek Zawodowy Rolników 
Rzeczpospolitej „Solidarni” domaga 
się już teraz ogłoszenia stanu klę-
ski żywiołowej ze względu na su-
szę na polach i przymrozki, które 
wystąpiły w niektórych regionach 
kraju. Póki co rząd nie widzi takiej 
potrzeby.

(pw)

Maszyny

Rynek nieco ożywiony
New Holland TD 5.85 to najczęściej rejestrowany traktor na początku kwietnia 
w Polsce. Na drugim miejscu uplasowały się modele: Holland TD 5.105, John 
Deere 5090M, John Deere 6120M oraz John Deere 6155M. Wraz z wiosną rynek 
sprzedaży nowych traktorów odzyskał nieco wigoru.

Nowych rejestracji jest więcej 
niż w marcu i więcej niż w analo-
gicznym okresie ubiegłego roku. 
To wciąż jednak śladowe wartości. 
Dość wspomnieć, że najczęściej 
sprzedawana w pierwszych mie-
siącach kwietnia maszyna New 
Holland TD 5.85 była rejestrowana 

zaledwie 9 razy. Na rynku maszyn 
używanych dzieje się wiele więcej. 
Królują maszyny John Deere. Na 
drugim miejscu Massey Ferguson. 
W pierwszych trzech miesiącach 
trego roku sprzedano aż 5112 cią-
gników używanych. 743 z nich to 
sprzęt marki John Deere. Znamien-

ne jest, że Massey Ferguson nie jest 
firmą, która znajduje nabywców na 
najnowsze modele. To właśnie sta-
re, klasyczne i niezawodne Fergus-
sony są chętnie kupowane przez 
rolników w Polsce.

(pw)

Lato na wsi
Już 11 i 12 maja w Minikowie odbędą się doroczne tar-
gi rolnicze „Lato na wsi”.

Targi

Organizatorem imprezy jest 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Minikowie. 
Każdego roku do Minikowa przy-
jeżdża ponad 30 wystawców. To 
idealne miejsce, gdzie można prze-
śledzić najnowsze trędy w ogrod-
nictwie i pszczelarstwie. Na sto-
iskach istnieje możliwość zakupu 
sadzonek oraz sprzętu. Oprócz 
części wystawowej organizatorzy 
przygotowali także dodatkowe 
atrakcje jak prezentacje powiatów, 
konkurs kulinarny „Nasze Kulinar-

ne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, 
wystawy zwierząt hodowlanych 
i występy zespołów ludowych. To 
wszystko sprawia, że co roku do 
Minikowa przybywa ok. 30 tys. 
zwiedzających. Wstęp na targi jest 
bezpłatny.

W tym roku organizatorzy za-
oferowali takze atrakcje dla miło-
śników myślistwa. Wraz z targami 
odbędzie się bowiem Krajowa Wy-
stawa Szpiców i Psów Ras Pierwot-
nych.

(pw)

Czarna wizja dla kur
W tym roku ceny jajek nie są zbyt wysokie. Na rynku 
jajek jest dużo, a branża spożywcza zaczyna myśleć 
o przestawianiu się na tańsze jajka „syntetyczne”, 
czyli produkowane całkowicie przy użyciu chemii. 
Brzmi to strasznie.

Zwierzęta

Sztuczne jajka produkuje się 
w Chinach. W przeciwieństwie do 
tych naturalnych wytwarza się je 
bardzo szybko, bo w 5 minut. Skład 
nie nastraja już jednak optymi-
stycznie: glukonolakton- utwar-
dzacz, kwas benzoesowy-konser-
want, chlorek wapnia (sztuczna 
skorupka), celuloza, ałun i inne. 
W USA również powstają synte-
tyczne jajka, które firma Clara Fo-

ods oferować ma weganom. Są to 
ludzie, którzy w swojej diecie nie 
tolerują produktów odzwierzęcych. 
Pierwsze takie sztuczne jajka mają 
być dostępne w sklepach już w 2020 
roku. Rynek na takie produkty ro-
śnie bardzo szybko. Między 2017, 
a 2018 rokiem w USA odnotowano 
23% wzrost sprzedaży produktów 
wegańskich.

(pw), fot. ilustarcyjne

Inaczej spojrzą 
na suszę
Na początku kwietnia wprowadzono zmiany w prze-
pisach, które mają ułatwić stwierdzanie suszy.

Uprawy

Dotąd w Polsce istniał system 
identyfikowania suszy. Był on jed-
nak ułomny. Bywało, że susza na 
polach była oczywista, a oficjalnie 
nie występowała. 11 kwietnia wpro-
wadzono zmiany w przepisach. Co 
zmieni się w największym stopniu? 
O tym, czy w kraju jest susza, czy 
też nie decyduje Klimatyczny Bilans 
Wodny (KBW). W nowym prawie 
obniżono wartości KBW, od których 
mamy oficjalnie do czynienia z su-
szą. Dla przykładu zboża ozime na 
glebach II kategorii miały wyzna-
czony minimalny KBW na poziomie 
154 mm. Od początku kwietnia jest 
to 150 mm. Druga zmiana doty-

czy upraw kukurydzy i rzepaku 
na glebach słabszych klas. Do tej 
pory rolnik siał kukurydzę na wła-
sne ryzyko, ponieważ nawet, gdy 
uprawy zniszczyła susza oficjalnie, 
zgodnie z prawem wszystko było 
w porządku. Jedynym gatunkiem, 
którego normy KBW nie obejmują 
na glebach kategorii I, jest burak 
cukrowy.

Bardzo ważnym postulatem 
było wydłużenie czasu monito-
ringu suszy. Do tej pory monito-
ring kończył sie wczesną jesienią  
– 10 września. Termin ten wydłu-
żono do 30 września.

(pw)
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Co? Gdzie? Kiedy?rypińska Wiosna 
teatralna – program
DOMY KULTURY  RDK serdecznie dziękuje za liczne zgło-
szenia i zainteresowanie festiwalem. Poniżej zamieszczamy 
program i teatry, które zagoszczą na 45. Rypinskiej Wiośnie 
Teatralnej. Juz dziś Rypiński Dom Kultury zaprasza widzów, 
wstęp na wszystkie prezentacje jest wolny

16 maja 2019 r. – czwar-
tek:

11.00 – Uroczyste otwarcie 
45 Rypińskiej Wiosny Teatralnej

11.15 – Grupa Jaskółki – 
Przedszkole Miejskie nr 1 (ZSP 
nr 2 w Rypinie) - „Kot w butach”, 
reż. Beata Kurzawska, Marzena 
Nowakowska

12.10 – Grupa Krokusy – 
Przedszkole Miejskie nr 2 (ZSP 
nr 1 w Rypinie) - „Przygoda 
Szczepanka”, reż. Joanna Kucz-
marska

12.45 – Teatrzaki – Miejskie 
Centrum Kulturalne w Lipnie, 
„Gdy lew wybiera się do fryzje-
ra”, reż. Anna Sawicka – Borko-
wicz

13.15 – Kurtyna – Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Ra-
dominie, „Mały Książę”, reż. Da-
wid Stachowski

14.15 – A co tam 2 – Szkoła 
Podstawowa w Lubiewie, „Za-
mknijcie oczy”, reż. Beata Ziół-
kowska

14.45 – 16.30 PRZERWA
16.30 – Teatr Pacynka – 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 
w Bydgoszczy, „Pozytywka”, reż. 
Wioleta Górska – Nowik

17.20 – Teatr Witraż – Mło-
dzieżowy Dom Kultury nr 4 
w Bydgoszczy, „Wielki mały 
człowiek”, reż. Wioleta Górska 
– Nowik

18.15 – Teatr Naniby - Mło-
dzieżowy Dom Kultury nr 4 
w Bydgoszczy, „Wodylanie”, reż. 
Wioleta Górska – Nowik

19.00 – Stowarzyszenie 
Edukacyjno – Teatralne Teatr 
Nasz we Włocławku, „Pour la 
Vie” reż. Sylwia Czerwińska - 
Modrzejewska

20.10 – Teatr Eksperymen-
talny Poszukiwań Twórczych 
Epidemia - z Bierunia, „Rekrut”, 
reż. Michał Sabat

17 maja 2019 r. – piątek:
11.00 – Teatr Bene Nati – 

Liceum Ogólnokształcące w Lip-
nie, „One” reż. Wanda Mróz

11.50 – Talia – Zespół Szkół 
w Chrostkowie, „Elika”, reż. Anna 
Gołębiewska – Polak

12.45 – Amoże – Gminne 
Centrum Kulturalno Bibliotecz-
ne w Samborowie, „Gliniane 
Serca”, reż. Anna Gęstwicka

13.20 – Teatr 4-5-6+ - Szko-
ła Podstawowa w Czernikowie, 
„Wolność”, reż. Dorota Pucińska

14.00 – Grupa Teatralna 
Młodzi Ło/Men – Miejski Ośro-

dek Kultury w Lubawie, “Kenop-
sia”, reż. Monika Kazimierczyk

14.30 – 16.00  Przerwa
16.00 –  Teatr Przebudze-

ni – Ostróda, „Istny Cyrk”, reż. 
Monika Kazimierczyk, Dariusz 
Wychudzki

17.20 –  Pingwiny – Centrum 
Kultury i Sztuki w Sierpcu, „Sza-
fa” reż. Katarzyna Moskal

18.10 –  Grupa Teatralna Ło/
Men – Miejski Ośrodek Kultury 
w Lubawie, “Dieta”, reż. praca 
zbiorowa pod okiem Moniki Ka-
zimierczyk

19.00 – Teatr Poświęcony 
z Katowic, „Dobra Zwrotka”, reż. 
Jarosław Filipski

20.00 – Teatr Krzesiwo 
z Warszawy, „Sztuka latania”, 
reż. Ryszard Polaszek

18 maja 2019 r. – sobota:
12.00 – Teatr Czwarte Mia-

sto „Książe Papusz i przyjaciele”, 
spektakl dla dzieci

13.30 – Film dokumental-
ny pt. „45 mgnień Rypińskiej 
Wiosny Teatralnej” reż. Andrzej 
Pawlewicz

14.30 – spotkanie z aktorem 
Piotrem Szwedesem

15.30 – 16.30 PRZERWA
16.30 – werdykt
17.00 – SPEKTAKL NA FIL-

NAŁ: monodram Katarzyny Ko-
łeczek pt. „Co modna Pani wie-
dzieć powinna”

(red)

 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.

 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza osoby niepełnosprawne na inicjatywy organizo-
wane w ramach akcji Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego pn. „Majówka 
z kulturą i sztuką”. W ramach wydarzenia funkcjonować będą dwie wystawy „Twarz 
Anioła” – Doroty Kruszczyńskiej oraz „Polska na kartach” – Marka Niemira. Ponadto 
10 maja o godz. 10.00 zaplanowany jest Ogólnopolski Przegląd „Ulubione Pieśni Jana 
Pawła II” oraz otwarcie wystawy „Jan Paweł II – pamiętam”. Ekspozycje czynne będą 
w godzinach pracy jednostki. Bliższych informacji udziela – Dorota Otremba – Kierow-
nik Działu Animacji WDK, tel. 535436071.

 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)

Dwadzieścia wydanych 
płyt, nagrania z amerykański-
mi gwiazdami bluesa jak m. in. 
Charlie Musselwhite czy Louisia-
na Red, koncerty supportujace 
gwiazdy bluesa światowego for-
matu: B.B.King (Warszawa 1996) 
czy Blues Brothers (Norymberga 
1989). Kilka tysięcy koncertów 
w Polsce i praktycznie w całej 
Europie, także w USA, a nawet 
w Zimbabwe.

Choć zaczynali jako orto-

doksyjni bluesmani, w trakcie 
ćwierćwiecza działalności Sławek 
i jego zespół wykreowali własny, 
niepowtarzalny styl bazujący na 
akustycznym instrumentarium, 
a będący fuzją bluesa, folku, jaz-
zu i piosenki autorskiej. Sławek 
jest autorem całego repertuaru 
grupy i kilku prawdziwych prze-
bojów jak „Szósta zero dwie”, 
„Blues mieszka w Polsce”, „John 
Lee Hooker” czy „Chory na blu-
esa”.

Nocna Zmiana Bluesa to już 
klasyka! Świadczą o tym m. in. 
hasła w encyklopediach muzycz-
nych, CD z serii „Złota kolekcja” 
wydawnictwa EMI Poland czy 
występ w popularnym programie 
„Szansa na sukces” w TVP. Sławek 
Wierzcholski to wirtuoz harmo-
nijki i autor dwóch popularnych 
podręczników gry na tym instru-
mencie. 

(red)

Koncerty

Nocna Zmiana Bluesa w muszli
Z przyczyn niezależnych od organizatora koncert zespołu Nocna Zmiana Bluesa 
zaplanowany na 10 maja został przełożony na 7 czerwca jako wydarzenie towa-
rzyszące obchodom Dni Miasta. Koncert odbędzie się w miejskiej Muszli. Wstęp 
bezpłatny. 



02.05.2019-08.05.2019

Genialny film, który można oglądać bez końca. Quentin Taranti-
no po jednej i Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio oraz Christoph Waltz 
po drugiej stronie kamery gwarantują mistrzowski poziom i trzeba 
powiedzieć, że nie ma mowy o rozczarowaniu. Ktoś może nie lubić 
westernów, ale ten film i tak mu się spodoba. Jedyna uwaga: spora 
odporność psychiczna i tolerancja na przemoc, pot i krew. Ale cóż, 
Tarantino nie kręci wieczorynek...

Bohaterem Django jest tytułowy czarnoskóry niewolnik (Jamie 
Foxx), który po wyzwoleniu przez niemieckiego łowcę głów (Chri-
stoph Waltz) przemierza z nim południe Stanów Zjednoczonych 
w poszukiwaniu wyjętych spod prawa, a później – w celu odnale-
zienia żony Django. Trop wiedzie do właściciela plantacji niewolni-
czej (Leonardo DiCaprio)....

Django
TV Puls  |  Sobota  |  20:00



Czwartek, 2 maja 2019

06:00 Jaka to melodia? 
06:35 Między miłkiem a dziewięćsiłem 
  - film
07:25 Jak uratować mamę - film
09:05 Długie łodzie wikingów - film
11:15 Ja wam pokażę! - komedia
13:25 Tajemnicze życie sów - film
14:15 To był rok!
14:25 Jak zostać księżną - film
16:05 Gramy dla Europy. Widowisko 
  z okazji 15-lecia wejścia Polski 
  do UE
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3481
18:30 Korona królów odc. 216 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 Ojciec Mateusz odc. 273 
  s. 21 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 51
23:50 Ocaleni odc. 58
00:55 Tanie dranie - Moroz  
  i Kłopotowski komentują świat 
  odc. 97

05:45 Ukryta prawda odc. 556 - serial

06:45 Mango - Telezakupy

08:50 Big Brother odc. 35

09:50 Big Brother Pobudka odc. 34

09:55 Przyjaciele odc. 14 s. 6 - serial

10:30 Przyjaciele odc. 15 s. 6 - serial

11:00 Dzika lokatorka - komedia

13:10 Big Brother Popołudnie odc. 34

13:15 Czterej muszkieterowie - film

15:25 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 34

15:30 Córeczka - dramat

17:45 Zawsze tylko ty - komedia

20:00 Big Brother odc. 36

21:00 Nadchodzi Polly - komedia

23:05 Big Brother Nocą odc. 28

23:40 Oczy węża - dramat

01:45 Druga strona medalu odc. 3

06:00 Domy za grube miliony 

  odc. 1 - serial

07:00 Domy za grube miliony 

  odc. 2 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 6

09:00 Septagon odc. 56 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 25

11:30 Sekrety sąsiadów odc. 12 - serial

12:00 Mecenas Lena Barska 

  odc. 15 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 170 

  - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 202

15:00 Policjantki i policjanci odc. 537 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 72 

  - serial

17:00 Joker odc. 72

18:00 Septagon odc. 60 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 538 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 296 - serial

21:00 Ściągany - komedia

22:50 Śmierć na talerzu odc. 3 - serial

23:50 Śmierć na talerzu odc. 4 - serial

00:50 Żona dla milionera odc. 15

06:00 Słodka miłość odc. 34

07:00 Zbuntowany anioł odc. 211

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 194 s. 4 - serial

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 67 s. 2 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 57 

  s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 7 

  s. 8 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 8 

  s. 8 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 6 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 7 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 68 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 41 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 42 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 194 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 195 s. 4 - serial

20:00 Notting Hill - komedia

22:25 Kabaretowe gogle i boks odc. 3

23:00 Kabaretowe gogle i boks odc. 4 

23:25 Polowanie na drużbów - komedia

01:25 Chłopcy pani Brown odc. 4 

  - serial

08:00 Grzesiuk. Życie wygrane 

  na bandżoli

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Przekładaniec - komedia

09:25 Ecce homo Homolka - komedia

11:00 Nad Niemnem odc. 3 - serial

12:10 Nad Niemnem odc. 4 - serial

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Taśmy Kultury odc. 15

13:35 Taśmy Kultury odc. 16

13:55 21. Przegląd Piosenki Aktorskiej 

  odc. 2

15:00 Pan Wołodyjowski - film

16:30 Hogo fogo Homolka - komedia

18:00 Arcydzieła bez tajemnic 

  odc. 5 - serial

19:20 Pegaz odc. 126

20:00 Informacje kulturalne odc. 2884

20:20 Slow West - film

21:55 Koło pióra odc. 9

22:30 Scena klasyczna odc. 48

23:20 Zrobić zdjęcie - film

00:45 W syberyjskich lasach - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 550

06:55 Dziennik telewizyjny

07:35 Polonia Restituta odc. 7 - serial

08:35 „Podaj cegłę”, czyli polski 

  socrealizm - film

09:35 Po PRL-u odc. 9

10:10 Wisła od źródła do ujścia 

  odc. 2 - serial

11:15 Hiszpania. Narodziny imperium 

  odc. 1 - film

12:10 Polska Kronika Filmowa odc. 13

12:30 Czas honoru odc. 33 - serial

13:25 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 2 s. 2 - serial

14:25 Dziewicza Nowa Zelandia 

  odc. 1 - serial

15:20 Historia NASA odc. 4 - serial

16:25 Dzieci Kwatery Ł - film

17:25 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

17:55 Taśmy bezpieki odc. 74

18:25 Polska Kronika Filmowa odc. 13

18:40 Długi weekend - film

20:05 Instynkt przetrwania odc. 6 - serial

21:00 Opowieść o Chinach odc. 6 

  - serial

22:00 Spór o historię odc. 166

22:40 Miasto z morza - film

00:45 Tajne akta III Rzeszy odc. 5 

  - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Dzień Flagi Polskiej - film
09:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Chłopcy z Namugongo - film
14:00 Kościuszko: Jeszcze Polska 
  zatańczy - film
15:10 Juan Diego - posłaniec 
  z Gwadelupy - film
15:45 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat 
16:35 Porady medyczne bonifratrów
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
  i obrony życia poczętego 
  w Sanktuarium św. Józefa 
  w Kaliszu 
19:25 Przegląd tygodnika rodzin 
  katolickich „Źródło”
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
  - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
   Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Przyroda i ludzie
22:30 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
  VII rok

05:30 Koło fortuny 

06:10 Porwanie na Manhattanie - film

07:55 Pytanie na śniadanie odc. 5003

11:00 Panorama

11:05 Pogoda

11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 

  odc. 353

11:25 Rodzinka.pl odc. 164 s. 7 - serial

12:05 Agent Cody Banks II: Cel Londyn 

  - komedia

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny 

15:15 Na sygnale odc. 230 - serial

15:45 Goryle we mgle - film

18:00 Panorama

18:25 Pogoda

18:30 Sport-telegram 

18:35 Bieg Konstytucji 3 Maja

18:40 Rodzinka.pl odc. 60 s. 3 - serial

19:35 Barwy szczęścia odc. 2055 

  - serial

20:10 Barwy szczęścia odc. 2056 

  - serial

20:45 Europa da się lubić - 15 lat 

  później odc. 1

22:00 Big Music Quiz odc. 7

23:05 Czym chata bogata! - komedia

00:50 Strażnik - thriller

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 5

07:50 Doradca smaku odc. 34 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2446

11:00 Ukryta prawda odc. 1036 - serial

12:00 Szpital odc. 925 - serial

13:00 Szkoła odc. 688 - serial

14:00 19+ odc. 389 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 4

15:30 Szkoła odc. 689 - serial

16:30 19+ odc. 390 - serial

17:00 Szpital odc. 926 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1037 - serial

19:00 Fakty

19:30 Sport 

19:40 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5661

20:10 Doradca smaku odc. 35 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2868 - serial

20:55 Milionerzy odc. 266

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 

  s. 19

22:30 Tylko mnie kochaj - komedia

00:30 Poranek kojota - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:00 Malanowski i Partnerzy 

  odc. 728 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

  odc. 729 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

  odc. 128 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 611 - serial

12:00 Gliniarze odc. 172 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 493 - serial

14:00 Pierwsza miłość odc. 2875 

  - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 364 - serial

15:50 Jagiellonia Białystok - Lechia 

  Gdańsk: finał - piłka nożna

18:00 Jagiellonia Białystok - Lechia 

  Gdańsk: finał - ceremonia - piłka 

  nożna

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 439 - serial

20:00 Roztańczony Śląski

00:00 Och, Karol! - komedia

02:10 Grey’s Anatomy: Chirurdzy 

  odc. 155 - serial

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1281

07:00 Strażnik Teksasu odc. 184 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 43 

  s. 4 - serial

09:00 Gwiazdy kabaretu odc. 10

10:00 Galileo odc. 190

11:00 V.I.P. odc. 5 s. 3 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 52 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 37 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 23 - serial

14:15 MacGyver odc. 64 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 82 - serial

16:15 Drużyna A odc. 5 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 75 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 49 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 88 - serial

20:00 Galileo odc. 191

21:00 CSI: Cyber odc. 17 - serial

22:00 CSI: Cyber odc. 18 - serial

23:00 Więźniowie słońca - film

00:50 STOP Drogówka odc. 104

07:15 Shimmer i Shine odc. 22 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 13 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 2 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 89 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 9 
  s. 1 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 23 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 49 - serial
09:15 Bolek i Lolek w Europie 
  odc. 2 - serial
09:30 Domisie odc. 417
10:00 Nieziemscy 
10:15 Strażak Sam odc. 25 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 12 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 7 s. 5 - serial
10:45 Robot Trains odc. 30 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 13 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 14 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 24 s. 5 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 3 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 86-88 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 15 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 38 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 10 
  s. 1 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 38 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 37 - serial
13:55 Zaczarowany świat odc. 7 - serial
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 30 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 44 - serial
14:40 Tabaluga odc. 31 - serial
15:10 Nieziemscy
15:25 Yakari odc. 13 - serial
15:45 Domisie odc. 356
16:10 Nela - mała reporterka odc. 49,
16:30 Dinotrux odc. 43 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 18 s. 3 - serial
17:25 Robot Trains odc. 31 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 15 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 16 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 25 s. 5 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 44 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 15 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 116 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 13 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 11 
  s. 1 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 206
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 53 
  - serial



Piątek, 3 maja 2019

05:55 Jaka to melodia? 

06:35 Pan Wołodyjowski - film

08:00 Pan Wołodyjowski - film

09:25 Za zasługi dla Polski i Polaków 

  poza granicami kraju

10:00 Niepodległość - film

11:40 Święto Konstytucji 3 maja

12:55 Sokoły wolności - film

14:00 Święto Konstytucji 3 maja

16:05 Gramy dla Europy. Widowisko 

  z okazji 15-lecia wejścia Polski 

  do UE

17:00 Teleexpress

17:15 Pogoda

17:25 Jaka to melodia? 

18:00 Klan odc. 3482

18:30 Korona królów - taka historia… 

  odc. 33

18:55 Jeden z dziesięciu

19:25 Sport 

19:30 Wiadomości

20:05 Pogoda

20:10 Alarm!

20:35 The Wall. Wygraj marzenia

21:35 Excentrycy, czyli po słonecznej 

  stronie ulicy - komedia

23:35 Bilet na Księżyc - komedia

01:45 Wiktoria odc. 14 s. 2 - serial

05:45 Ukryta prawda odc. 558 - serial

06:45 Mango - Telezakupy

08:50 Big Brother odc. 36

09:50 Big Brother Pobudka odc. 35

09:55 Przyjaciele odc. 14 s. 6 - serial

10:25 Ukryta prawda odc. 326 - serial

11:25 Pluto Nash - komedia

13:25 Big Brother Popołudnie odc. 35

13:30 Młode szpady - film

15:25 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 35

15:30 Blues Brothers - komedia

18:10 Lemur zwany Rollo - komedia

20:00 Big Brother odc. 37

21:00 Wredne dziewczyny - komedia

23:05 Szybcy i wściekli VI - film

01:50 Druga strona medalu odc. 4

06:00 Benny Hill 

06:40 Zakochany kundel II: Przygody 

  Chapsa - film

08:05 Mustang z Dzikiej Doliny - film

09:50 Kacper - film

11:55 Król Ralph - komedia

14:00 K-19 - film

16:55 Poszukiwacz przygód. Klątwa 

  skrzyni Midasa - film

19:00 Policjantki i policjanci odc. 539 

  - serial

20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 22

21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 293 - serial

22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 294 - serial

23:00 Narodziny legendy - film

01:40 Domy za grube miliony 

  odc. 2 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 35

07:00 Zbuntowany anioł odc. 212

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 195 s. 4 - serial

08:55 Rodzinny interes odc. 42 - serial

09:55 Rodzinna pułapka - film

11:45 Zaczarowany nos

14:00 Alvin i wiewiórki - komedia

15:50 Robin Hood: faceci w rajtuzach 

  - komedia

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 195 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 196 s. 4 - serial

20:00 Transporter: Nowa moc - film

21:55 Sabotaż - film

00:10 Czas wymierania - film

02:20 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 

  odc. 24 s. 3 - serial

08:00 Informacje kulturalne odc. 2884

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Autor wychodzi - dramat

09:30 Hogo fogo Homolka - komedia

11:00 Miasto z morza odc. 1

11:55 Miasto z morza odc. 2

12:55 Studio Kultura - rozmowy

13:10 Non-stop kolor - film

13:55 Projekt „Harnasie”

14:45 Pan Wołodyjowski - film

16:20 Homolka i sakiewka - komedia

18:00 Plus minus, czyli podróże muchy 

  na wschód - film

19:30 Koło pióra odc. 9

20:00 Konstytucja 3 Maja - Narodziny 

  narodu

20:20 Wstęp do filmu odc. 148

20:25 Skrzypek na dachu

23:35 100 lat polskiej muzyki filmowej 

  - film

00:50 Tygodnik kulturalny 

06:50 Był taki dzień odc. 551

06:55 Dziennik telewizyjny

07:25 Ramzes II - wielka podróż - film

08:30 Życie za życie. Maksymilian 

  Kolbe - dramat

10:10 Wisła od źródła do ujścia 

  odc. 3 - serial

11:15 Wojna o morza odc. 2 - film

12:10 Polska Kronika Filmowa odc. 13

12:30 Czas honoru odc. 34 - serial

13:20 Zaginiony rękopis Pieśni Legionów

13:40 Ku pokrzepieniu powstańczych 

  serc - film

14:30 Nowe Ateny odc. 10

15:30 Helikoptery w akcji odc. 1 - serial

16:30 Niepodległość - film

18:00 Pamięć Polski. I edycja Polskiej 

  Listy Krajowej Programu 

  UNESCO Pamięć Świata 

  odc. 1 - film

18:10 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 5 - serial

18:40 Ex libris 

19:05 Polska Kronika Filmowa odc. 13

19:25 Pan Tadeusz - film

22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 

  w DTV odc. 73

22:35 Odkryć tajemnicę odc. 5 - serial

23:40 Instynkt przetrwania odc. 6 - serial

00:35 Przerwana misja - film

08:00 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Jezus - królestwo bez granic 
  - serial 
09:00 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat 
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Jasnogórskie Te Deum 
  Laudamus 966-2016 - film
11:00 Msza Święta w uroczystość NMP 
  Królowej Polski z Jasnej Góry
13:00 Surge Polonia - powstań Polsko
14:20 Jasnogórskie cuda i łaski - film
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
  z Koronką do Bożego 
  Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
  - serial
17:00 Misjonarze Afryki - Ojcowie Biali 
  odc. 6
17:15 Święty na każdy dzień
17:20 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
  tygodniu
19:30 Opowieści Theo odc. 5 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 31 - serial
22:40 Łaski pełna - film

05:40 Penelopa - komedia

07:25 Coś dla Ciebie odc. 200

07:55 Pytanie na śniadanie odc. 5004 

11:00 Panorama

11:05 Pogoda

11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 

  odc. 354

11:35 Znachor - dramat

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny 

15:25 Postaw na milion odc. 173

16:25 Wkręceni II - komedia

18:00 Panorama

18:25 Pogoda

18:30 Sport-telegram 

18:35 Bieg Konstytucji 3 Maja

18:40 Rodzinka.pl odc. 62 s. 3 - serial

19:10 Rodzinka.pl odc. 63 s. 3 - serial

19:35 Barwy szczęścia odc. 2056 

  - serial

20:10 Barwy szczęścia odc. 2057 

  - serial

20:45 O mnie się nie martw odc. 126 

  s. 10 - serial

21:45 Rodzinka.pl odc. 260 - serial

22:25 Chiński zodiak - film

00:25 16 przecznic - film

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 5

07:50 Doradca smaku odc. 35 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2447

11:00 Samoloty II - film

12:45 Scooby-Doo II: Potwory  

 na gigancie - komedia

14:40 Atramentowe serce - film

16:45 Sknerus - komedia

19:00 Fakty

19:30 Sport 

19:40 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5662

20:00 Łowca czarownic - film

22:10 Super 8 - film

00:30 Kuba Wojewódzki odc. 23 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:00 SuperPies odc. 21 

09:35 Stuart Malutki II - komedia

11:05 Niesamowity Spider-Man II - film

14:25 Faceci w czerni II - film

16:15 Kevin sam w Nowym Jorku 

  - komedia

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 440 - serial

20:05 Dancing with the Stars. Taniec 

  z gwiazdami odc. 92 s. 9

22:05 Jak rozpętałem II wojnę światową 

  - komedia

23:55 Pod obserwacją - film

02:00 Tajemnice losu odc. 3278

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1282

07:00 Strażnik Teksasu odc. 185 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 44 

  s. 4 - serial

09:00 Nokaut odc. 9

10:00 Galileo odc. 191

11:00 V.I.P. odc. 6 s. 3 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 88 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 49 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 24 - serial

14:15 MacGyver odc. 65 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo odc. 83 

  s. 4 - serial

16:15 Drużyna A odc. 6 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 76 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 32 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 51 - serial

20:00 Galileo odc. 192

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 66 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 67 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 14 - serial

00:00 Ostatnie zlecenie - film

02:00 Benny Hill odc. 76

07:15 Shimmer i Shine odc. 23 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 14 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 3 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 90 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 10 
  s. 1 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 24 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 50 - serial
09:15 Bolek i Lolek w Europie 
  odc. 3 - serial
09:30 Domisie odc. 356
10:00 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
  odc. 108
10:15 Strażak Sam odc. 1 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 13 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 8 s. 5 - serial
10:45 Robot Trains odc. 31 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 15 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 16 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 25 s. 5 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 4 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 89-91 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 16 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 39 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 11 
  s. 1 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 39 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 38 - serial
13:55 Budzik
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 45 - serial
14:40 Tabaluga odc. 32 - serial
15:10 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
  odc. 151
15:25 Yakari odc. 14 - serial
15:45 Domisie odc. 416
16:10 Nela - mała reporterka odc. 50
16:30 Dinotrux odc. 44 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 19 s. 3 - serial
17:25 Robot Trains odc. 32 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 17 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 18 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 26 s. 5 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 45 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 16 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 117 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 14 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 12 
  s. 1 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 208
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 54 
  - serial
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 2 
  - serial
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06:00 Klan odc. 3480
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Pełnosprawni
08:20 To był rok!
08:30 Wojsko-polskie.pl
08:55 Studio Raban odc. 75 
09:20 Rodzinny ekspres odc. 79
09:50 Korona królów - taka historia… 
  odc. 33
10:20 Korona królów odc. 213 - serial
10:50 Korona królów odc. 214 - serial
11:20 Korona królów odc. 215 - serial
11:50 Korona królów odc. 216 - serial
12:20 To był rok! - Kulisy 
12:30 Co nauka wie o śnie - film
13:25 Z pamięci - rozmowy  
  z Andrzejem Doboszem
13:40 Okrasa łamie przepisy odc. 211
14:10 Jak to działa? odc. 160
14:40 To był rok! - Kulisy 
14:45 Wiktoria odc. 14 s. 2 - serial
15:45 To był rok! 
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:30 Stulecie Winnych odc. 9 - serial
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Legia Warszawa - Piast Gliwice 
  - studio - piłka nożna
20:20 Legia Warszawa - Piast Gliwice 
  - piłka nożna
21:30 Legia Warszawa - Piast Gliwice 
  - piłka nożna
22:30 Legia Warszawa - Piast Gliwice 
  - studio - piłka nożna
22:45 Rok komety - komedia
00:25 Uciekinier - dramat

05:40 Ukryta prawda odc. 560 - serial

06:40 Mango - Telezakupy

08:45 Big Brother odc. 33

09:45 Big Brother odc. 34

10:45 Big Brother odc. 35

11:45 Ukryta prawda odc. 325 - serial

12:45 Ukryta prawda odc. 326 - serial

13:45 Dziewczyny z drużyny II 

  - komedia

15:40 Córeczka - dramat

17:55 Niania - komedia

20:00 Big Brother odc. 38

21:00 Pitch Perfect - komedia

23:25 Big Brother Nocą odc. 7

00:00 Wkręceni - komedia

02:10 Strzelając śmiechem - komedia

06:00 Benny Hill 
06:35 Benny Hill 
07:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 48 - serial
07:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 49 - serial
08:15 Flintstonowie odc. 39 - serial
08:45 Flintstonowie odc. 40 - serial
09:15 Kacper - film
11:25 Policjantki i policjanci odc. 535 
  - serial
12:25 Policjantki i policjanci odc. 536 
  - serial
13:25 Policjantki i policjanci odc. 537 
  - serial
14:25 STOP Drogówka odc. 203
15:30 Zakochany kundel II: Przygody 
  Chapsa - film
16:50 Kuloodporny - film
19:00 Galileo odc. 744
20:00 Policjantki i policjanci odc. 538 
  - serial
21:00 Policjantki i policjanci odc. 539 
  - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 295 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 296 - serial
00:00 Zakładnik z Wall Street - thriller
02:10 Interwencja

05:50 Czynne całą dobę odc. 1 - serial

06:25 Czynne całą dobę odc. 2 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 18 s. 4

07:50 Tajemnice medyczne  

  odc. 17 - serial

08:55 13. posterunek odc. 20 

  s. 2 - serial

09:35 13. posterunek odc. 21 

  s. 2 - serial

10:10 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 192 s. 4 - serial

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 193 s. 4 - serial

12:10 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 194 s. 4 - serial

13:10 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 195 s. 4 - serial

14:10 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 196 s. 4 - serial

15:05 Rodzinny interes odc. 32 - serial

16:05 Rodzinny interes odc. 33 - serial

17:05 Rodzinny interes odc. 34 - serial

18:20 SexiPistols - western

20:00 Django - western

23:20 Hardcore Henry - film

01:30 Taki jest świat odc. 18 s. 4

07:30 Konstytucja 3 Maja - Narodziny 

  narodu

07:50 Zaśpiewajmy to jeszcze 

  raz odc. 4

08:30 Przygody psa Cywila  

  odc. 3 - serial

09:05 Przygody psa Cywila  

  odc. 4 - serial

09:40 Tygodnik kulturalny

10:35 Sztuka Hiszpanii odc. 1 - serial

11:35 Wydarzenie aktualne

12:15 Homolka i sakiewka - komedia

13:55 Sztuczki - komedia

15:40 One. Kobiety Kultury odc. 9

16:20 Rzymskie wakacje - komedia

18:30 Dranie w kinie odc. 57

19:10 Historia Florence Foster Jenkins 

  - film

20:20 Tajemnica Filomeny - film

22:10 The XX live at La Halle Tony 

  Garnier

23:40 Thelma i Louise - dramat

02:00 Performance odc. 116

06:15 Był taki dzień odc. 552

06:20 Dziennik telewizyjny

06:55 Wszystkie kolory świata 

  odc. 4 - serial

08:00 Film dokumentalny - film

08:25 Koło się kręci odc. 18

08:40 Zakochaj się w Polsce odc. 36 s. 1

09:10 U Pana Boga w ogródku 

  odc. 10 - serial

10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 174 

10:35 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 2 s. 2 - serial

11:35 Dziewicza Nowa Zelandia 

  odc. 1 - serial

12:30 Zamarznięta planeta odc. 3 - serial

13:30 Szerokie tory odc. 103

14:05 Z Andrusem po Galicji odc. 15

14:35 Hiszpania. Narodziny imperium 

  odc. 1 - film

15:40 Spór o historię odc. 198

16:20 Wojna o morza odc. 2 - film

17:20 Marzyciele odc. 29

17:45 Ogniem i mieczem odc. 3 - serial

18:50 Pokazowe dzieci PRL - gdańskie 

  pięcioraczki - film

19:50 Opowieść o Chinach odc. 6 

  - serial

21:00 Stawka większa niż życie 

  odc. 17 - serial

22:05 Jaster - film

23:20 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 11 - serial

01:05 Telewizja odc. 1 - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
09:00 Próba wiary - serial
09:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Święty na każdy dzień
10:20 Retrospekcja
10:25 Myśląc Ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia
12:50 Porady medyczne bonifratrów 
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
14:00 Ranczo nadziei - film
15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
  Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Uśmiechnij się z Kiepurą 
  - Ojczyźnie z przebojem…
23:20 Centrum Ewangelizacji
23:45 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

05:55 Barwy szczęścia odc. 2053 
  - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2054 
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1440 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 5005 
11:20 Pogoda
11:25 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 355
11:55 To je Borowicz. Podróże 
  ze smakiem odc. 22
12:30 Bake off - Ale ciacho! odc. 50
13:25 Na sygnale odc. 230 - serial
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny 
15:20 O mnie się nie martw odc. 126 
  s. 10 - serial
16:15 Rodzinka.pl odc. 260 - serial
16:40 Słowo na niedzielę
16:50 Zmiennicy odc. 9 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:30 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 44
20:05 Europa da się lubić - 15 lat 
  później odc. 2
21:15 Sierocki na sobotę
22:15 Strażnik - thriller
00:15 Niezgodna - film

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1156

11:00 Na Wspólnej odc. 2865 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2866 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2867 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2868 - serial

12:50 MasterChef Junior odc. 9 s. 4

14:25 Agent - gwiazdy odc. 10 s. 4

15:25 Efekt domina odc. 8 s. 6

16:00 Kuchenne rewolucje odc. 10 

  s. 19

17:00 Dorota inspiruje odc. 8 s. 2 

18:00 36,6 °C odc. 10 s. 5 

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5663

20:00 Chyłka - Zaginięcie odc. 6 - serial

20:55 Pożyczony narzeczony - komedia

23:10 Zamiana ciał - komedia

01:25 Kuchenne rewolucje odc. 10 

  s. 19

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:00 Muppety - komedia

10:10 Ewa gotuje odc. 361

10:45 Sekrety rodziny odc. 22 - serial

11:45 Sekrety rodziny odc. 23 - serial

12:45 Sekrety rodziny odc. 24 - serial

13:45 Świat według Kiepskich 

  odc. 70 - serial

14:25 Świat według Kiepskich 

  odc. 71 - serial

15:05 Świat według Kiepskich 

  odc. 72 - serial

15:45 Kabaret na żywo odc. 58

17:45 SuperPies odc. 22

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 158

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 441 - serial

20:10 Madagaskar - film

22:00 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 107 s. 11

00:05 Trans - dramat

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1283

07:00 Detektyw Monk odc. 3 s. 8 

  - serial

08:00 Detektyw Monk odc. 4 s. 8 

  - serial

09:05 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 9 - serial

09:35 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 10 - serial

10:00 Amerykańska opowieść - film

11:45 Legenda Longwood - film

13:45 Columbo odc. 2 - serial

15:45 Krokodyl Dundee w Los Angeles 

  - komedia

17:45 Dzielnica Lakeview - thriller

20:00 Galileo odc. 193

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 68 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 69 - serial

07:15 Shimmer i Shine odc. 24 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 15 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 4 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 91 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 11 
  s. 1 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 25 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 51 - serial
09:15 Bolek i Lolek w Europie 
  odc. 4 - serial
09:30 Domisie odc. 416
10:00 Supełkowe ABC odc. 155
10:15 Strażak Sam odc. 2 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 14 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 9 s. 5 - serial
10:45 Robot Trains odc. 32 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 17 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 18 - serial
11:25 My little pony odc. 26 s. 5 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 5 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 92-94 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 17 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 40 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 12 
  s. 1 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 40 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 39 - serial
13:55 Zaczarowany świat odc. 8 - serial
14:10 To Timmy! odc. 31 - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 46 - serial
14:40 Tabaluga odc. 33 - serial
15:10 Nieziemscy
15:25 Yakari odc. 15 - serial
15:45 Domisie odc. 358
16:10 Nela - mała reporterka odc. 51
16:30 Dinotrux odc. 45 - serial
17:00 Transformers: Rescue Bots 
  odc. 20 s. 3 - serial
17:25 Nasze zwierzaki: Dzikie 
  zwierzęta odc. 1
17:45 Sara i Kaczorek odc. 19 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 20 - serial
18:05 My little pony odc. 1 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 46 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 17 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 118 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 15 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 13 
  s. 1 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 264
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 55 
  - serial
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05:35 Klan odc. 3482
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
  Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
  Łagiewnikach
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Zakochaj się w Polsce odc. 121
09:05 Ziarno odc. 706
09:55 Słomiany wdowiec - komedia
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Regina Coeli
12:15 Między ziemią a niebem
12:55 Misja w Afryce odc. 13 - serial
13:10 Z pamięci - rozmowy  
  z Andrzejem Doboszem
13:25 Dynastie odc. 1 - serial
14:30 Weterynarze z sercem 
  odc. 65 - serial
15:05 Pensjonat nad rozlewiskiem 
  odc. 6 - serial
16:00 The Wall. Wygraj marzenia 
  odc. 76
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz odc. 273 
  s. 21 - serial
18:30 Jaka to melodia? 
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Stulecie Winnych odc. 10 - serial
21:15 To był rok! 
22:30 Do diabła z miłością - komedia
00:20 Jack i Sarah - komedia

05:45 Ukryta prawda odc. 561 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 36

09:50 Big Brother odc. 37

10:50 Zakochani po uszy odc. 60 

  - serial

11:20 Zakochani po uszy odc. 61 

  - serial

11:50 Nancy Drew i tajemnice 

  Hollywood - komedia

13:55 Niania - komedia

16:00 Larry Crowne - uśmiech losu 

  - komedia

18:05 Lemur zwany Rollo - komedia

20:00 Big Brother Arena odc. 8

21:40 Lara Croft: Tomb Raider - film

23:45 To skomplikowane - komedia

02:15 Druga strona medalu odc. 6

06:00 Benny Hill 

06:35 Benny Hill 

07:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 50 - serial

07:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 51 - serial

08:15 Flintstonowie odc. 41 - serial

08:45 Droga do El Dorado - film

10:35 Galileo odc. 743

11:35 Galileo odc. 744

12:40 Poszukiwacz przygód. Klątwa 

  skrzyni Midasa - film

14:45 Ściągany - komedia

16:30 Niewidzialny - film

19:00 Galileo odc. 745

20:00 Kariera Nikosia Dyzmy - komedia

22:25 Narodziny legendy - film

01:05 Śmierć na talerzu odc. 5 - serial

06:00 Flash odc. 22 - serial

06:55 Flash odc. 23 - serial

07:50 Przygody Merlina odc. 13 

  s. 4 - serial

08:45 Przygody Merlina odc. 1 

  s. 5 - serial

09:40 Jankes i dama odc. 1 - serial

10:40 Ace Ventura junior - film

12:35 Alvin i wiewiórki - komedia

14:30 Najpiękniejsze baśnie braci 

  Grimm - film

15:40 Potwory i spółka - film

17:35 Notting Hill - komedia

20:00 John Wick - thriller

22:00 Czas zabijania - dramat

01:00 Skorpion odc. 22 s. 3 - serial

07:20 Stanisław Moniuszko - I Litania 

  Ostrobramska

07:45 Dranie w kinie odc. 57

08:30 Wszystkie stworzenia duże 

  i małe odc. 44 - serial

09:40 Spotkania z muzyką odc. 28

10:45 Karnawał Zwierząt - film

11:25 Trzeci punkt widzenia odc. 287

12:00 Rejs - komedia

13:20 Gwiezdny pył - film

14:30 Chuligan literacki odc. 117

15:05 Arabeska - film

16:55 Którędy po sztukę 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

  odc. 548

18:05 Zbigniew Wodecki i Mitch & Mitch

18:25 Szlakiem Kolberga odc.

19:00 10. Międzynarodowy Konkurs 

  Wokalny im. Stanisława 

  Moniuszki - gala otwarcia

20:15 Powrót do Howards End - dramat

22:45 Scena alternatywna odc. 73

23:15 Trzeci punkt widzenia odc. 287

23:50 Dwa światy - film

00:55 Tajemnica Filomeny - film

06:15 Był taki dzień odc. 553

06:20 Dziennik telewizyjny

06:55 Życie odc. 7 - serial

08:00 Droga od Chrystusa do 

  Konstantyna odc. 1 - serial

09:05 U Pana Boga w ogródku 

  odc. 11 - serial

09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 178

10:30 Ramzes II - wielka podróż - film

11:35 Odkryć tajemnicę odc. 5 - serial

12:35 Wielkie widowiska natury 

  odc. 5 - serial

13:35 Archiwum zimnej wojny odc. 1

14:10 Skarb bydgoskiej Katedry

14:25 Stawka większa niż życie 

  odc. 17 - serial

15:30 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 5 - serial

16:20 Wielka gra

17:15 Wojownicy czasu odc. 24

17:50 Ogniem i mieczem odc. 4 - serial

18:55 Jaster - film

20:05 Zaginiony świat Aleksandra 

  Wielkiego odc. 6 - serial

21:05 Szwadron - dramat

22:55 Wielki test o Tadeuszu Kościuszce

00:35 Złote runo - komedia

08:00 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Podróż apostolska Ojca 
  Świętego Franciszka do Bułgarii
09:30 Msza Święta z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze 
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
10:40 Cuda Jezusa - serial
11:35 Królewna Śnieżka odc. 20 - serial
12:00 Modlitwa Regina Coeli na Placu 
  im. św. Aleksandra Newskiego
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
  - serial
14:10 Jan Paweł II i cud w Kostaryce 
  - film
14:50 Koncert życzeń
15:45 Podróż apostolska Ojca 
  Świętego Franciszka do Bułgarii
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Moja katolicka rodzina - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Retrospekcja
21:45 Próba wiary - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej
23:30 Tam, gdzie Bóg płacze - serial

05:55 Barwy szczęścia odc. 2056 
  - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2057 
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1441 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:30 Pogoda
10:40 Najdziwniejsze pyszczki świata 
  odc. 2 - film
11:45 Major Dundee - western
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny 
15:15 Szansa na sukces - Opole 2019 
  odc. 6
16:15 U pana Boga za piecem 
  - komedia
17:55 Zainwestuj w marzenia 
  odc. 8 - serial
18:00 Panorama
18:15 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:27 PKO Białystok Półmaraton 
  odc. 23
18:30 Rodzinka.pl odc. 260 - serial
19:00 10. Międzynarodowy Konkurs 
  Wokalny im. Stanisława 
  Moniuszki - gala otwarcia
20:05 Niezgodna - film
22:35 Wielkie uwodzenie - komedia
00:35 Honorowy obywatel - komedia

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1157

11:00 Efekt domina odc. 3 s. 5

11:30 Co za tydzień odc. 899

12:00 Diagnoza odc. 10 s. 4 - serial

12:55 Szóstka odc. 5 - serial

13:55 Street Dance - film

15:55 Tylko mnie kochaj - komedia

18:00 Big Brother Tydzień odc. 7

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5664

20:00 MasterChef Junior odc. 10 s. 4

21:30 Szóstka odc. 6 - serial

22:35 Wróg publiczny - thriller

01:05 Big Brother Tydzień odc. 7

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 14 - serial

09:40 Mój brat niedźwiedź - film

11:35 Bella i Sebastian II - film

13:45 Madagaskar - film

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 107 s. 11

17:35 Nasz nowy dom odc. 134 s. 12

18:40 Domowe rozgrywki odc. 1

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 314

20:00 W rytmie serca odc. 50 - serial

21:05 Kabaret na żywo odc. 59

23:05 Desperado - film

01:20 Doktor Strange - film

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1284

07:00 Detektywi w akcji odc. 48 - serial

08:00 Detektywi w akcji odc. 49 - serial

09:00 Galileo odc. 192

10:00 Galileo odc. 193

11:00 Eko-jaja - komedia

13:00 Gwiazdy kabaretu odc. 11

14:00 Nokaut odc. 10

15:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 264 - serial

16:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 265 - serial

17:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 266 - serial

18:00 Columbo odc. 2 - serial

20:00 Galileo odc. 194

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 70 - serial

21:55 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 71 - serial

22:55 Rywal - dramat

01:10 Hawaii Five-0 odc. 7 s. 6 - serial

07:15 Shimmer i Shine odc. 25 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 16 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 5 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 92 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 12 
  s. 1 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 26 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 52 - serial
09:15 Bolek i Lolek w Europie 
  odc. 5 - serial
09:30 Domisie odc. 358
10:00 Teleranek odc. 83
10:15 Strażak Sam odc. 4 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 15 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 10 s. 5 
  - serial
10:45 Nasze zwierzaki: Dzikie 
  zwierzęta odc. 1
11:05 Sara i Kaczorek odc. 19 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 20 - serial
11:25 My little pony odc. 1 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 6 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 95-97 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 18 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 41 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 13 
  s. 1 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 41 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 40 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 14
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 47 - serial
14:40 Tabaluga odc. 34 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 60
15:25 Yakari odc. 16 - serial
15:45 Domisie odc. 362
16:10 Nela - mała reporterka odc. 52
16:30 Dinotrux odc. 46 - serial
17:00 Transformers: Rescue Bots 
  odc. 21 s. 3 - serial
17:25 Nasze zwierzaki: Dzikie 
  zwierzęta odc. 2
17:45 Sara i Kaczorek odc. 21 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 22 - serial
18:05 My little pony odc. 2 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 47 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 18 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 119 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 16 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 14 
  s. 2 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 185
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 56 
  - serial



Poniedziałek, 6 maja 2019

05:35 Jaka to melodia? 
06:15 Wieczna miłość odc. 165 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 476 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 69 s. 6 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 121 
  s. 10 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 85 
  s. 7 - serial
11:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 33
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda
12:45 Dynastie odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 477 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 211
16:05 Wieczna miłość odc. 166 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3483
18:30 Korona królów odc. 217 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 117 - serial
21:00 Czapa, czyli śmierć na raty 
  - spektakl
22:30 Ekstradycja odc. 6 - serial
23:40 Woda i władza: kalifornijski 
  przekręt - film
01:10 Do diabła z miłością - komedia

06:00 Ukryta prawda odc. 562 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 65 - serial

07:55 Szpital odc. 263 - serial

08:50 Big Brother Tydzień odc. 7

09:50 Big Brother Pobudka odc. 36

09:55 Przyjaciele odc. 15 s. 6 - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 87 - serial

12:45 19+ odc. 88 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 327 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 36

14:20 Sąd rodzinny odc. 66 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 103 - serial

16:20 Szpital odc. 264 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 36

17:25 Prawo Agaty odc. 1 s. 2 - serial

18:25 Ugotowani odc. 12 s. 11

19:30 Zakochani po uszy odc. 62 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 39

21:00 Bokser - film

23:05 Big Brother Nocą odc. 29

23:40 Zombikalipsa - horror

01:25 Druga strona medalu odc. 8

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 22 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 27 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 23 
  - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 7
09:00 Septagon odc. 60 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 26
11:25 Sekrety sąsiadów odc. 13 - serial
11:55 Galileo odc. 743
13:00 Detektywi w akcji odc. 171 
  - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 94
15:00 Policjantki i policjanci odc. 539 
  - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 72 
  - serial
17:00 Joker odc. 72
18:00 Nokaut odc. 9
19:00 Policjantki i policjanci odc. 540 
  - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 297 - serial
21:00 Gwiazdy kabaretu odc. 21
22:00 Galileo odc. 744
23:00 Krew za krew - western
01:20 STOP Drogówka odc. 202

06:00 Słodka miłość odc. 36

07:00 Zbuntowany anioł odc. 213

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 196 s. 4 - serial

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 68 s. 2 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 58 

  s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 8 

  s. 8 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 9 

  s. 8 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 7 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 8 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 69 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 42 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 43 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 196 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 92 s. 3 - serial

20:00 Snajper: Duch wojownika - thriller

22:00 John Wick - thriller

00:00 Król Skorpion II: Narodziny 

  wojownika - film

02:05 Taki jest świat odc. 18 s. 4

07:00 Teledyski

08:00 Studio Kultura - rozmowy

08:20 Siedem czerwonych róż, czyli 

  Benek Kwiaciarz o sobie 

  i o innych - komedia

09:45 Rejs - komedia

11:00 Miasto z morza odc. 3

11:55 Miasto z morza odc. 4

12:55 Studio Kultura - rozmowy

13:20 Spotkania z muzyką odc. 28

14:25 Młyn i krzyż - dramat

16:10 Kapitan z „Oriona” - dramat

18:00 Zygmunt Hübner - gra 

  z rzeczywistością - film

19:05 Teledyski

19:30 Którędy po sztukę odc. 64

19:40 Videofan odc. 83

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Carte blanche - dramat

22:15 Artyści odc. 1 - serial

23:10 Antyfonie odc. 10 - serial

23:40 Trzy kobiety - dramat

01:55 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 554

07:00 Dziennik telewizyjny

07:45 Długi weekend - film

09:05 Ex libris

09:30 Dzieci Kwatery Ł - film

10:35 Sensacje XX wieku odc. 192

11:10 Zamarznięta planeta odc. 3 - serial

12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 13

12:25 Czas honoru odc. 35 - serial

13:20 Wielki bieg - dramat

15:15 Wielkie widowiska natury 

  odc. 5 - serial

16:10 Spór o historię odc. 135

16:45 Sprawa Pyjasa. Typowe utonięcie 

  - film

17:20 Tajne taśmy SB - film

18:00 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:30 Flesz historii

18:50 Polska Kronika Filmowa odc. 14

19:05 Wyścig w przestworzach 

  odc. 1 - serial

20:10 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 11 - serial

22:00 Archiwum zimnej wojny

22:40 Marzyciele odc. 29

23:15 Odtajnione akcje szpiegowskie 

  odc. 3 - serial

00:10 Królik po berlińsku - film

08:00 Informacje dnia 
08:15 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:20 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
08:30 Podróż apostolska Ojca 
  Świętego Franciszka do Bułgarii
09:00 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Grunt to droga
11:50 Kabwe
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia
12:20 Próba wiary - serial
13:10 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
13:20 Koncert życzeń
14:10 Sanktuaria polskie
15:30 Petra - tajemnicze miasto
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:15 Podróż apostolska Ojca 
  Świętego Franciszka do Bułgarii
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:20 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
  w parafii pw. św. Klemensa 
  w Zawoi.
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań odc. 121 
  - serial
23:10 Śladami apostoła Pawła 
  odc. 1 - serial

05:50 O mnie się nie martw odc. 126 
  s. 10 - serial
06:40 Coś dla Ciebie odc. 195
07:10 Na sygnale odc. 51 - serial
07:35 Ogrodowi odc. 12
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 356
11:25 Rodzinka.pl odc. 165 s. 7 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2057 
  - serial
12:30 Koło fortuny 
13:15 Miłosne potyczki odc. 74 - serial
14:05 O mnie się nie martw odc. 126 
  s. 10 - serial
15:05 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
  rozdział odc. 86 - serial
15:50 Zainwestuj w marzenia 
  odc. 9 - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 50 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 64 s. 3 - serial
19:10 Na sygnale odc. 52 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 2057 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2058 
  - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
  odc. 104
20:55 M jak miłość odc. 1442 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Za marzenia odc. 22 s. 2 - serial
22:45 Zainwestuj w marzenia 
  odc. 9 - serial
22:55 Terror w podziemiach  
  odc. 8 - dramat
23:55 Fałszerze. Powrót sfory 
  odc. 5 - serial
00:50 Wielkie uwodzenie - komedia

05:50 Uwaga! odc. 5664 

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

  odc. 10 s. 3

07:55 Akademia ogrodnika odc. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2448

11:00 Ukryta prawda odc. 1037 - serial

12:00 Szpital odc. 926 - serial

13:00 Szkoła odc. 689 - serial

14:00 19+ odc. 390 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 4

15:30 Szkoła odc. 690 - serial

16:30 19+ odc. 391 - serial

17:00 Szpital odc. 927 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1038 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5665

20:10 Doradca smaku odc. 36 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2869 - serial

20:55 Milionerzy odc. 267

21:35 Kiler - komedia

23:50 Chyłka - Zaginięcie odc. 6 - serial

00:50 Co za tydzień odc. 899

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 730 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 731 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 129 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 612 - serial
12:00 Gliniarze odc. 173 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 494 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2875 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 365 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4140
16:30 Na ratunek 112 odc. 342 - serial
17:00 Gliniarze odc. 332 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2876 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 442 - serial
20:10 Doktor Strange - film
22:35 Ślad odc. 67 s. 2 - serial
23:45 Botoks - dramat
02:45 Tajemnice losu odc. 3281

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1285

07:00 Strażnik Teksasu odc. 186 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 45 

  s. 4 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 264 - serial

10:00 Galileo odc. 194

11:00 V.I.P. odc. 7 s. 3 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 51 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 32 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 25 - serial

14:15 MacGyver odc. 66 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 84 - serial

16:15 Drużyna A odc. 7 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 77 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 60 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 63 - serial

20:00 Galileo odc. 195

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 170 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 171 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 15 - serial

00:00 Pająki II: Morski koszmar - horror

02:00 Benny Hill odc. 66

07:15 Shimmer i Shine odc. 26 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 17 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 6 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 93 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 13 
  s. 1 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 28 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 1 - serial
09:15 Wielka podróż Bolka i Lolka 
  odc. 1 - serial
09:30 Domisie odc. 362
10:00 Mój zwierzyniec odc. 29
10:15 Strażak Sam odc. 5 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 16 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 11 s. 5 
  - serial
10:45 Nasze zwierzaki: Dzikie 
  zwierzęta odc. 2
11:05 Sara i Kaczorek odc. 21 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 22 - serial
11:25 My little pony odc. 2 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 7 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 98-100 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 19 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 42 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 14 
  s. 2 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 42 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 41 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 15
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 48 - serial
14:40 Tabaluga odc. 35 - serial
15:10 Mój zwierzyniec odc. 30
15:25 Yakari odc. 17 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 53
16:30 Dinotrux odc. 47 - serial
17:00 Transformers: Rescue Bots 
  odc. 22 s. 3 - serial
17:25 Nasze zwierzaki odc. 62
17:45 Sara i Kaczorek odc. 23 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 24 - serial
18:05 My little pony odc. 3 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 48 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 19 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 120 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 17 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 15 
  s. 2 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 186
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 57 
  - serial



Wtorek, 7 maja 2019

05:35 Jaka to melodia? 
06:15 Wieczna miłość odc. 166 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 477 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 70 s. 6 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 122 
  s. 10 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 86 
  s. 7 - serial
11:30 Korona królów odc. 217 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy odc. 166
12:55 Domy zwierząt odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 478 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Leśniczówka odc. 117 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 167 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3484
18:30 Korona królów odc. 218 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:30 Leśniczówka odc. 118 - serial
21:00 Głębia ostrości odc. 16 
21:40 Echo serca odc. 16 - serial
22:35 Serial fabularny - serial
23:40 Miasto gniewu odc. 23 s. 2 
  - serial
00:20 Tobruk - dramat

06:00 Ukryta prawda odc. 563 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 66 - serial

07:55 Szpital odc. 264 - serial

08:50 Big Brother odc. 39

09:50 Big Brother Pobudka odc. 37

09:55 Zakochani po uszy odc. 62 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 89 - serial

12:45 19+ odc. 90 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 328 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 37

14:20 Sąd rodzinny odc. 67 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 104 - serial

16:20 Szpital odc. 265 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 37

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

18:25 Ugotowani odc. 1 s. 12

19:30 Zakochani po uszy odc. 63 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 40

21:00 Oczy węża - dramat

23:10 Big Brother Nocą odc. 30

23:45 Turbulencja - film

01:50 Druga strona medalu odc. 3 s. 2

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 1 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 28 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 24 
  - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 8
09:00 Nokaut odc. 9
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 27
11:25 Sekrety sąsiadów odc. 14 - serial
11:55 Galileo odc. 744
13:00 Detektywi w akcji odc. 172 
  - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 95
15:00 Policjantki i policjanci odc. 540 
  - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 73 
  - serial
17:00 Joker odc. 73
18:00 Septagon odc. 66 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 541 
  - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 298 - serial
21:00 Selekcja odc. 1 - film 
21:50 12 rund 3 - film
23:45 Zagadkowe zgony odc. 13 
  - serial
00:10 Zagadkowe zgony odc. 1 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 37

07:00 Zbuntowany anioł odc. 214

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 92 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 43 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 59 

  s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 9 

  s. 8 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 10 

  s. 8 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 8 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 9 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 70 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 43 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 44 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 92 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 93 s. 3 - serial

20:00 Czas zabijania - dramat

23:00 Hardcore Henry - film

00:55 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 

  odc. 11 s. 2 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Kryształ Film krótkometrażowy 

09:15 Kapitan z „Oriona” - dramat

11:00 Sława i chwała odc. 1 - serial

12:10 Sława i chwała odc. 2 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Studio Kultura - niedziela z... 

  odc. 548

14:25 Lepiej być piękną i bogatą 

  - komedia

16:10 Wielki Tydzień - dramat

18:00 Ewolucja hip-hopu odc. 1 - serial

19:00 Teledyski

19:25 Antyfonie odc. 10 - serial

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do spektaklu „Ziemia 

  uderzyła o piłkę” Sztuka i kultura 

20:30 Ziemia uderzyła o piłkę - spektakl

21:45 Wszystkie drogi prowadzą 

  do Rzymu - komedia

23:30 10. Międzynarodowy Konkurs 

  Wokalny im. Stanisława 

  Moniuszki - Gala Otwarcia

01:45 One. Kobiety Kultury odc. 9

06:50 Był taki dzień odc. 555

06:55 Dziennik telewizyjny 

07:45 Wyścig w przestworzach 

  odc. 1 - serial

08:45 Flesz historii 

09:10 Tajne taśmy SB - film

09:50 Sprawa Pyjasa. Typowe utonięcie 

  - film

10:25 Sensacje XX wieku odc. 193

10:55 Spór o historię odc. 119

11:40 Ostatni raport - film

12:15 Polska Kronika Filmowa odc. 14

12:25 Czas honoru odc. 36 - serial

13:20 Życie odc. 7 - serial

14:25 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 5 - serial

16:20 Marzyciele odc. 29 

16:45 Spadł, umarł, utonął - film

17:55 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:10 Rodziny Wyklętych mają głos 

  odc. 4

18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 14

18:55 Wyścig w przestworzach 

  odc. 2 - serial

20:00 O moim ojcu - film

21:00 Lusitania - minuty, które 

  wstrząsnęły światem - film

22:00 Po PRL-u odc. 10

22:35 Szwadron - dramat

00:25 Sensacje XX wieku odc. 192

08:00 Informacje dnia 
08:15 Podróż apostolska Ojca 
  Świętego Franciszka  
  do Macedonii
08:35 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie
09:10 Papież Polak do Rodaków 
  - serial
09:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc Ojczyzna
11:45 Święty na każdy dzień
11:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie
12:40 Dwóch papieży na dwa 
  tysiąclecia - film
13:40 Jerash - starożytne miasto 
  Jordanii
14:00 Dziesięć przykazań odc. 121 
  - serial
15:00 W kolorze płomienia - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Głos serca odc. 28 - serial
22:40 Geniusz stworzenia - film

05:50 M jak miłość odc. 1442 - serial
06:40 Za Topieni w historii
07:10 Na sygnale odc. 52 - serial
07:40 Ogrodowi odc. 13
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 345
11:25 Rodzinka.pl odc. 166 s. 7 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2058 
  - serial
12:30 Koło fortuny 
13:15 Miłosne potyczki odc. 75 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1442 - serial
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
  rozdział odc. 87 - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 51 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport
18:35 Rodzinka.pl odc. 65 s. 3 - serial
19:10 Na sygnale odc. 53 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 2058 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2059 
  - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
  odc. 105
20:55 M jak miłość odc. 1443 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
23:00 Nasza mała Polska - film
00:20 Za marzenia odc. 22 s. 2 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 5

07:50 Doradca smaku odc. 36 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2449

11:00 Ukryta prawda odc. 1038 - serial

12:00 Szpital odc. 927 - serial

13:00 Szkoła odc. 690 - serial

14:00 19+ odc. 391 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 4

15:30 Szkoła odc. 691 - serial

16:30 19+ odc. 392 - serial

17:00 Szpital odc. 928 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1039 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5666

20:10 Doradca smaku odc. 37 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2870 - serial

20:55 Milionerzy odc. 268,

21:30 Diagnoza odc. 11 s. 4 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 24 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1160

00:05 36,6 °C odc. 10 s. 5 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

  odc. 732 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

  odc. 733 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 130 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 613 - serial

12:00 Gliniarze odc. 174 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 495 - serial

14:00 Pierwsza miłość odc. 2876 

  - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 366 - serial

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 4141

16:30 Na ratunek 112 odc. 343 - serial

17:00 Gliniarze odc. 333 - serial

18:00 Pierwsza miłość odc. 2877 

  - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 178 - serial

20:05 Botoks - dramat

23:00 Ślad odc. 68 s. 2 - serial

00:05 Najemnik - film

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1286

07:00 Strażnik Teksasu odc. 187 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 46 

  s. 4 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 265 - serial

10:00 Galileo odc. 195

11:00 V.I.P. odc. 8 s. 3 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 63 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 60 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 26 - serial

14:15 MacGyver odc. 67 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo odc. 85 

  s. 4 - serial

16:15 Drużyna A odc. 8 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 78 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 91 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 55 - serial

20:00 Galileo odc. 196

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 172 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 173 - serial

23:00 Dom w głębi lasu - horror

01:00 STOP Drogówka odc. 105

07:15 Shimmer i Shine odc. 27 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 18 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 7 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 94 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 14 
  s. 2 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 29 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 2 - serial
09:15 Wielka podróż Bolka i Lolka 
  odc. 2 - serial
09:30 Domisie
10:00 Przyjaciele lasu
10:15 Strażak Sam odc. 6 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 17 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 12 s. 5 
  - serial
10:45 Nasze zwierzaki odc. 62
11:05 Sara i Kaczorek odc. 23 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 24 - serial
11:25 My little pony odc. 3 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 8 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 103 - serial
12:25 Miś Uszatek odc. 104 - serial
12:35 Miś Uszatek odc. 1 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 20 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 43 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 15 
  s. 2 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 43 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 42 - serial
13:55 Teleranek
14:10 To Timmy! odc. 32 - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 49 - serial
14:40 Tabaluga odc. 36 - serial
15:10 Przyjaciele lasu
15:25 Yakari odc. 18 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 54
16:30 Dinotrux odc. 48 - serial
17:00 Transformers: Rescue Bots 
  odc. 23 s. 3 - serial
17:25 Nasze zwierzaki odc. 63
17:45 Sara i Kaczorek odc. 25 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 26 - serial
18:05 My little pony odc. 4 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 49 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 20 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 121 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 18 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 16 
  s. 2 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 187
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 58 
  - serial
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 8 
  - serial



Środa, 8 maja 2019

05:35 Jaka to melodia? 
06:15 Wieczna miłość odc. 167 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 478 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 71 s. 6 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 123 
  s. 10 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 87 
  s. 7 - serial
11:30 Korona królów odc. 218 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra odc. 86
12:55 Domy zwierząt odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 479 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Leśniczówka odc. 118 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 168 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3485
18:30 Korona królów odc. 219 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Leśniczówka odc. 119 - serial
20:55 Tottenham Hotspur - AFC Ajax: 
  półfinał - rewanż - piłka nożna
23:00 Liga Mistrzów UEFA - piłka nożna
00:05 Bez tożsamości odc. 31 
  s. 2 - serial

06:00 Ukryta prawda odc. 564 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 67 - serial

07:55 Szpital odc. 265 - serial

08:50 Big Brother odc. 40

09:50 Big Brother Pobudka odc. 38

09:55 Zakochani po uszy odc. 63 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 91 - serial

12:45 19+ odc. 92 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 329 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 38

14:20 Sąd rodzinny odc. 68 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 105 - serial

16:20 Szpital odc. 266 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 38

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

18:25 Ugotowani odc. 2 s. 12

19:30 Zakochani po uszy odc. 64 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 41

21:00 Płonąca pułapka - dramat

23:25 Big Brother Nocą odc. 31

00:00 The Dog: Historia prawdziwa 

  - film

02:20 Druga strona medalu odc. 4 s. 2

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 2 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 29 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 25 
  - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 9
09:00 Septagon odc. 66 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 28
11:25 Sekrety sąsiadów odc. 15 - serial
11:55 Galileo odc. 745
13:00 Detektywi w akcji odc. 173 
  - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 96
15:00 Policjantki i policjanci odc. 541 
  - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 74 
  - serial
17:00 Joker odc. 74
18:00 Septagon odc. 67 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 542 
  - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 299 - serial
21:00 Niewidzialny - film
23:40 Baba Jaga - horror
01:40 Transakcje za milion dolarów 
  - Los Angeles odc. 3 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 38

07:00 Zbuntowany anioł odc. 215

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 93 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 44 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 60 

  s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 10 

  s. 8 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 11 

  s. 8 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 9 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 10 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 71 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 44 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 45 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 93 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 94 s. 3 - serial

20:00 Koliber - film

22:00 Angielska robota - film

00:10 Bez litości odc. 3 s. 2 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Esterhazy - film

09:10 Wielki Tydzień - dramat

11:00 Sława i chwała odc. 3 - serial

12:05 Sława i chwała odc. 4 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Ballady Bułata Okudżawy

14:30 Tydzień z życia mężczyzny 

  - dramat

16:10 Złote koło - film

18:00 La Chana - królowa flamenco 

  - film

19:30 Chuligan literacki odc. 117

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Miara człowieka - dramat

22:05 Pegaz odc. 127

22:40 Dubaj - sztuka ulicy - film

23:50 Marcus Miller Plays Baloise 

  Session

01:30 Wszystkie drogi prowadzą 

  do Rzymu - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 556

07:00 Dziennik telewizyjny 

07:45 Wyścig w przestworzach 

  odc. 2 - serial

08:45 Archiwum zimnej wojny

09:30 Spadł, umarł, utonął - film

10:35 Sensacje XX wieku odc. 45

11:05 O moim ojcu - film

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 14

12:15 Czas honoru odc. 37 - serial

13:15 Wszystkie kolory świata 

  odc. 5 - serial

14:20 Jaster - film

15:30 Odtajnione akcje szpiegowskie 

  odc. 3 - serial

16:20 Kazimierz Greger - Kronikarz 

  Niepodległości - film

16:50 Gorzkie zwycięstwo - film

17:45 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:15 Niecała nieprawda czyli PRL 

  w DTV odc. 73

18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 14

19:00 Wyścig w przestworzach 

  odc. 3 - serial

20:05 Tajne akta III Rzeszy odc. 6 

  - serial

21:10 Helikoptery w akcji odc. 2 - serial

22:05 Weterani. Wyrwani śmierci 

  odc. 7 - serial

22:30 Miasto 44 - film

00:45 Sensacje XX wieku odc. 193

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
  Świętego Franciszka  
  z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
  odc. 28 - serial
11:15 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia
12:20 Oratorium średniowieczne „Ordo 
  Virtutum” św. Hildegardy 
  z Bingen
13:40 Jerash - starożytne miasto 
  Jordanii
14:00 Głos serca odc. 28 - serial
14:40 Święty nie rodzi się po śmierci 
  - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie 
16:30 Ja głuchy - film
16:55 Święty na każdy dzień
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 Święty na każdy dzień
23:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

05:45 M jak miłość odc. 1443 - serial
06:40 Pożyteczni.pl
07:05 Na sygnale odc. 53 - serial
07:35 Ogrodowi odc. 14
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra
11:25 Rodzinka.pl odc. 167 s. 7 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2059 
  - serial
12:30 Koło fortuny 
13:15 Miłosne potyczki odc. 76 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1443 - serial
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
  rozdział odc. 88 - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 52 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 66 s. 3 - serial
19:05 Na sygnale odc. 54 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 2059 
  - serial
20:05 Barwy szczęścia odc. 2060 
  - serial
20:35 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
  i „Na sygnale” odc. 46 - serial
20:50 Na dobre i na złe odc. 742 
  - serial
21:50 Na sygnale odc. 231 - serial
22:30 Miłość i inne używki - komedia
00:30 O mnie się nie martw odc. 126 
  s. 10 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 5

07:50 Doradca smaku odc. 37 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2450

11:00 Ukryta prawda odc. 1039 - serial

12:00 Szpital odc. 928 - serial

13:00 Szkoła odc. 691 - serial

14:00 19+ odc. 392 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 4

15:30 Szkoła odc. 692 - serial

16:30 19+ odc. 393 - serial

17:00 Szpital odc. 929 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1040 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5667

20:10 Doradca smaku odc. 38 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2871 - serial

20:55 Milionerzy odc. 269

21:30 Agent - gwiazdy odc. 11 s. 4

22:30 Człowiek na krawędzi - thriller

00:35 American - Horror Story: Asylum 

  odc. 2 s. 2 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 734 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 735 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 131 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 614 - serial
12:00 Gliniarze odc. 175 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 496 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2877 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 367 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 4142
16:30 Na ratunek 112 odc. 344 - serial
17:00 Gliniarze odc. 334 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2878 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 444 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
  odc. 550 - serial
20:40 Nie zadzieraj z fryzjerem 
  - komedia
23:05 Ślad odc. 69 s. 2 - serial
00:10 Snajper: Dziedzictwo - thriller

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1287

07:00 Strażnik Teksasu odc. 188 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 47 

  s. 4 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 266 - serial

10:00 Galileo odc. 196

11:00 V.I.P. odc. 9 s. 3 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 55 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 91 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 27 - serial

14:15 MacGyver odc. 68 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 1 - serial

16:15 Drużyna A odc. 9 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 79 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 35 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 89 - serial

20:00 Galileo odc. 197

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 174 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 175 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 16 - serial

00:00 1944 - dramat

07:15 Shimmer i Shine odc. 28 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 19 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 8 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 95 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 15 
  s. 2 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 30 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 3 - serial
09:15 Wielka podróż Bolka i Lolka 
  odc. 3 - serial
09:30 Domisie
10:00 Zwierzaki Czytaki
10:15 Strażak Sam odc. 7 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 18 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 13 s. 5 
  - serial
10:45 Nasze zwierzaki odc. 63
11:05 Sara i Kaczorek odc. 25 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 26 - serial
11:25 My little pony odc. 4 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 9 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 2 - serial
12:25 Miś Uszatek odc. 5 - serial
12:35 Miś Uszatek odc. 7 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 21 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 44 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 16 
  s. 2 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 44 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 43 - serial
13:55 Supełkowe ABC odc. 155
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 33 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 50 - serial
14:40 Tabaluga odc. 37 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 41
15:25 Yakari odc. 19 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 23
16:30 Dinotrux odc. 49 - serial
17:00 Transformers: Rescue Bots 
  odc. 25 s. 3 - serial
17:25 Nasze zwierzaki odc. 64
17:45 Sara i Kaczorek odc. 27 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 28 - serial
18:05 My little pony odc. 5 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 50 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 21 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 122 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 19 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 17 
  s. 2 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 188
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 59 
  - 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

Sos remoulade
Składniki: 

majonez 400 g
jaja 2 szt
szczypior 35 g
sól
pieprz

Sposób wykonania:

Jaja ugotować na 
twardo. Pokroić w kostkę. 
Szczypior drobno posie-
kać. Majonez wymieszać 
z jajem i szczypiorem. 
Doprawić do smaku solą 
i pieprze. Sos podawać 
do mixu sałat z połów-
kami ugotowanego jajka 
i salami. 

Smacznego!
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Ktoś udzieli ci rady, która sprawi, że staniesz się bardziej ostrożny w kontaktach z oto-
czeniem. Postanowisz zakończyć znajomości z toksycznymi osobami. Dojdziesz do 
wniosku, że nie musisz kontynuować relacji, nawet tych rodzinnych, skoro nie wnoszą 
do twojego życia nic dobrego. Po kilku dniach wolnego wrócisz do pracy i zabierzesz 
się za porządkowanie zaległych spraw.

Co do ciebie niepodobne, staniesz się uparta i pewna siebie. Co postanowisz zreali-
zować, będzie wykonane. Nie przyjmiesz do wiadomości żadnych wymówek. W pracy 
skupisz się nad ważnymi zadaniami, a szef to doceni. Jeśli szukasz swojej drugiej po-
łowy, szczęście ci sprzyja. Wybierz kogoś, kto ma podobne zainteresowania do ciebie, 
z kim nie będziesz się nudzić.

Nie musisz wszystkim się przejmować i wszystkiego osobiście pilnować. Nikt od ciebie 
tego nie wymaga, poza tobą samym. Wrzuć na luz. Spodziewaj się przypływu gotówki. 
Możesz spożytkować dodatkowy dochód na remont. Dobrze ci zrobi skupienie się na 
zmianie aranżacji mieszkania. Spodziewaj się ciekawych spotkań i dobrych wiadomo-
ści dotyczących spraw rodzinnych.

Skup się na zdrowiu, bo twój układ odpornościowy jest mocno osłabiony. Na do-
datek w twoim związku będzie się źle działo. Kłótnie i poczucie niezrozumienia będą 
na porządku dziennym. Za to w sprawach zawodowych i finansowych dobra passa. 
Wykorzystaj ją.

Tydzień na wysokich obrotach. Będziesz poganiać pracowników, domowników, a i tak 
nikt nie będzie w stanie za tobą nadążyć. Za kilka dni dojdziesz do wniosku, że po 
ciężkiej pracy należy ci się nagroda. Wybierzesz się na duże zakupy lub do SPA. Twoje 
otoczenie odetchnie z ulgą.

Nie daj się namówić na realizację planów, co do których masz wątpliwości. Ktoś bę-
dzie nalegał, tobie trudno będzie odmówić, ale nie ulegaj presji. Zaufaj swojej intuicji. 
Nagłe przebłyski, olśnienia, naprowadzą cię na właściwą drogę. Ludzie, których teraz 
spotkasz, okażą się życzliwi i pomocni.

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 wymagaj od siebie zbyt wiele. Zwolnij, odpocznij, wyjedź gdzieś na weekend. 
Zdrowie domaga się twojej uwagi. Zadbaj o kondycję fizyczną, najlepiej na łonie przy-
rody. Długie spacery albo bieganie po lesie dobrze ci zrobią. Możesz wybrać się na 
randkę, ale ostrożnie podchodź do nowych znajomości. Ktoś będzie chciał cię oszukać 
i zawiedzie pokładane w nim zaufanie.

Twoja głowa będzie pełna niecodziennych pomysłów, które postanowisz wcielić w ży-
cie. Nic to, że trzeba zmienić układane od dawna plany. Pochłoną cię nowe zaintere-
sowania, znajomości. Odpoczniesz, zostawisz w tyle rutynę. Wrócisz do pracy odświe-
żony, zmotywowany, zaproponujesz kreatywne rozwiązania. W miłości gwarantowanie 
powodzenie.

Tydzień pod znakiem uczuć, emocji i wspomnień. Poczujesz się rozbity, będziesz mieć 
problemy z podjęciem decyzji. Postanowisz wycofać się z życia towarzyskiego, wyje-
chać w ustronne miejsce, by dojść ze sobą do ładu. Bądź dla siebie dobry, wypoczy-
waj, śpij, czytaj, rób to, na co masz ochotę. W sprawach sercowych spokój, partner 
będzie cię wspierał we wszystkim.

Gwiazdy wspierają cię w podejmowaniu szybkich decyzji, wykorzystaj to na niwie za-
wodowej. Działaj śmiało, bez wahania, a osiągniesz sukces. W miłości spodziewaj 
się romantycznych chwil. Partner zechce ci zrobić niespodziankę, zaprosi na kolację 
bądź zaaranżuje wieczór we dwoje w domu. Poczujesz się kochany i doceniony. Okaż 
drugiej stronie, że też jest dla ciebie ważna.

Będziesz pełen życiowej energii. Chętnie skorzystasz z zaproszeń do znajomych i bę-
dziesz dobrze się bawić w ich towarzystwie. Poczujesz się lubiany, doceniany, a to 
sprawi, że z wyrozumiałością spojrzysz na innych. W miłości polegaj na swojej intuicji, 
nie słuchaj tego, co mówią inni. Znajdź trochę czasu, by pobyć z partnerem sam na 
sam. Romantyczne chwile będziesz długo wspominać.

Na zdjęciu Joanna Barczyńska z klasy 2 technikum żywienia i usług gastro-
nomicznych z ZS w Kowalewie Pomorskim
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Kwiatowy balkon
DOM I OGRÓD  Maj to miesiąc, kiedy urządzamy nasze balkony. Balkon w naszym mieszkaniu nie musi 
być pustynią. Może być zielono i kolorowo

Przeważnie każdy miesz-
kaniec miasta marzy o swoim 
pięknym balkonie lub ogrodzie. 
Ale nie każdy potrafi lub po 
prostu może spełnić te marze-
nia. Jednak nawet posiadając 
niewielki balkon, możemy spra-
wić, by wyglądał on atrakcyjnie 
i przyniósł wiele radości jego 
użytkownikom. Podpowiadamy 
jak ze zwykłego przeciętne-
go balkonu można zrobić mini 
ogród pełen zieleni i koloru.

Przystępując do aranżacji 
swojego balkonu, na początku 
musimy określić z jakiej stro-
ny on się znajduje. Inne kwiaty 
obsadzamy na południowym 
balkonie, a inne na północnym. 
Wiadomo, że strona południowa 
to ta najbardziej nasłoneczniona 
i wszelkie rośliny tam posadzo-
ne muszą być bardziej odporne 
na słońce i przesuszenia. Proszę 
na to zwrócić uwagę.

Dobrze zaaranżowany bal-
kon to nowe metry kwadratowe 
do naszego mieszkania. A mó-
wiąc o mieszkaniu staramy się, 
aby ono wyglądało atrakcyjnie 

i wesoło. Naszymi meblami na 
balkonie będą na pewno do-
niczki. I tu uwaga. Wybieramy 
doniczki tylko z drewna lub 
porcelany. Unikajmy doniczek 
plastikowych. Mogą być także 
niewielkie drewniane pojemni-
ki, które zawsze możemy poma-
lować na wesołe, jasne kolory. 
Tutaj fantazja gra główną rolę. 
Wielkość pojemników na nasze 
rośliny dobieramy w zależności 
od tego co chcemy, aby w nich 
rosło.

Przede wszystkim unikajmy 
roślin zielonych, które są rośli-
nami wielosezonowymi. Mo-
żemy mieć wtedy kłopot z ich 
przezimowaniem. Jeżeli już lu-
bimy takie rośliny, to sadźmy 
krzewy o odmianie karłowatej. 
Przykładem jest sosna czarna 
odmiany „Helga” i „Nana”, a z ko-
sodrzewiny to odmiana „Gnom”. 
Możemy także posadzić karło-
wate cyprysiki i mini jałowce. 
Z roślin liściastych i kwiatowych 
możemy tu uwzględnić jesienne 
wrzosy i wrzośce, mini forsycje, 
trawy ozdobne i zioła. Musimy 

wybrać takie kwiaty i rośliny, 
które na niewielkim obszarze 
naszego balkonu i tarasu będą 
ze sobą współgrały i tworzyły 
ciekawą kompozycję.

Obsadzając nasze balko-
ny, możemy nasze rośliny tak 
skomponować, aby jedne gatun-
ki pobudzały nasze powonienie 
rankiem, a inne wieczorem. Do 
południa bardzo intensywnie 
pachną takie rośliny jak goździk 
brodaty, groszek pachnący czy 
też smagliczka. Wieczorem bu-
dzą się do życia natomiast pe-
tunia, maciejka czy też fiołek. 
Najlepiej jest posadzić tylko po 
jednym z danego gatunku. Pod-
łoże do tych roślin musi być 
zawsze wilgotne, ale nieprzela-
ne. W tym ostatnim przypad-
ku rośliny będą tylko walczyły 
o przetrwanie, a nie wydzielały 
zapach.

Jeżeli chcemy uniknąć ata-
ku wszelkiego rodzaju owadów 
typu komary, osy i meszki to na 
balkonie możemy posadzić aksa-
mitkę, która kwitnie od czerwca 
od końca września, a jej silny 

zapach odstrasza te uciążliwe 
owady. Do innych roślin „od-
straszających” możemy także 
zaliczyć trawę cytrynową, pelar-
gonię, bazylie czy kocimiętkę.

Do roślin południowych czy-
li takich, które lubią dużo słoń-
ca, możemy zaliczyć wspomnia-
ną wyżej pelargonię, lawendę 
wąskolistną, begonię i niektóre 
odmiany dalii. Jednak przy ich 
obsadzaniu musimy zwrócić 
uwagę na wielkość doniczek. 
Muszą być one duże, aby ko-
rzenie roślin nie przegrzały się. 
Dobrze jest też ustawić doniczki 
z naszymi roślinami w niewiel-
kim cieniu lub pod parasolem. 
Musimy także pamiętać o syste-
matycznym podlewaniu roślin 
rano i wieczorem.

Bardzo ciekawym rozwią-
zaniem jest również sadzenie 
na naszym balkonie ziół. Nie 
wymagają one specjalnych za-
biegów poza podlewaniem. Je-
dynym koniecznym warunkiem 
jest tutaj słońce. Tak wyprodu-
kowane zioła na pewno przyda-
dzą się w naszej kuchni.

Aby poprawić nasze samo-
poczucie możemy w naszym 
małym ogródku posadzić roślin-
ny energetyzujące i relaksujące. 
Tutaj mamy także duży wybór. 
Najbardziej popularna jest Bu-
genwilla, która jest rośliną do-
niczkową o długich pnączach. 
Wydzielany przez nią aromat 
ma działanie antystresowe. Inną 
ciekawą roślinną jest garde-
nia jaśminowata, której zapach 
daje nam poczucie optymizmu 
i radości. Bardzo dobrze na 
nasz organizm działa także Hi-
biskus, a nasze emocje złagodzi 
na pewno Pelargonia. Bardzo 
fajnie prezentować się będą na 
naszym balkonie wszelkiego ro-
dzaju drzewka cytrusowe typu 
mandarynka czy też pomarań-
cza, oczywiście z odmiany kar-
łowatej.

Nasz balkon może wyglądać 
atrakcyjnie i kolorowo, ale to za-
leży od nas samych i naszej fan-
tazji. Powodzenia i kolorowych 
pomysłów przy jego aranżacji.

Tekst. (Maw)
Fot. Ilustracyjne

Wsparcie organizacji 
pozarządowych
Blisko 6,7 miliona złotych trafi w tym roku na ponad kilkaset zadań publicznych 
realizowanych przez organizacje pozarządowe. 29 kwietnia w Urzędzie Marszał-
kowskim odbyło się uroczyste wręczenie 30 umów m. in. na zadania na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym oraz opieki nad osobami przewlekle chorymi. 
Na liście dotowanych projektów jest m. in. OSP Płonne (pow. golubsko-dobrzyń-
ski) z dofinansowaniem w wysokości 4 tys. zł.

Region

– Działające w Kujawsko-Po-
morskiem instytucje trzeciego 
sektora to ważni partnerzy samo-
rządowych władz województwa 
w niemal każdym obszarze życia 
społecznego i gospodarczego. Cie-
szę się, że dzięki środkom samo-
rządu województwa mogą aktyw-
nie działać. Tym bardziej, że w ich 

przedsięwzięcia angażują się zwykli 
mieszkańcy regionu – mówi mar-
szałek Piotr Całbecki.

Ogłoszone przez Urząd Mar-
szałkowski konkursy dotyczą re-
alizacji projektów między innymi 
w zakresie kultury i sztuki, sportu, 
rozwiązywania problemów uzależ-
nień, pomocy społecznej, ochrony 

zdrowia, turystyki, działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych oraz 
rozwoju społeczeństwa obywatel-
skiego. Informacje o ogłoszonych 
konkursach. Podczas dzisiejszej 
uroczystości wręczymy umowy 
na dofinansowanie 5 zadań doty-
czących zwiększenia dostępu osób 
z niepełnosprawnością do lecz-

nictwa specjalistycznego, terapii 
i rehabilitacji. Na ten cel przyzna-
liśmy 100 tysięcy złotych. Wsparcie 
otrzymają m.in. Kujawsko-Pomor-
skie Stowarzyszenie Razem Może-
my Więcej z Kcyni (powiat nakiel-
ski), radziejowskie Stowarzyszenie 
Na rzecz Osób Niepełnosprawnych 
Przytulanka i fundacja Rehabilita-
cja Bez Barier z Inowrocławia.

Dofinansowanie przekazujemy 
również na zadania aktywizacyjne 
i integracyjne dla seniorów. Wspar-
cie w kwocie 15,5 tysiąca złotych 
trafi m. in do Fundacji Światło z To-
runia i Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalnego Burchart z Gostycyna 
(powiat tucholski). Wśród podpisy-
wanych dziś umów są także umo-
wy na działania z zakresu opieki 
nad osobami przewlekle chorymi. 
Dofinansowanie otrzymają m.in. 
Koło Grudziądzkiego Towarzystwa 
Pomocy im. Brata Alberta, Byd-
goskie Stowarzyszenie Przyjaciół 
chorych na Fenyloketonurię, ino-
wrocławska Fundacja Uzdrowiska 

Solanki Pro Zdrowie oraz brodnicka 
Fundacja Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym Volo Vivare.

Wręczymy także 6 umów na 
projekty związane z organizacją 
zajęć rozwojowych dla dzieci i mło-
dzieży zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Wsparcie otrzymają 
m.in. bydgoska Fundacja Ari Ari, 
toruńska Fundacja Korzenie Kul-
tury oraz Fundacja Na rzecz Roz-
woju Kujawskiej Szkoły Wyższej we 
Włocławsku Vladislawia. Wsparcie 
trafi także na prace wychowawcze 
dla dzieci przygotowywane przez 
organizacji młodzieżowe. Wśród 
beneficjentów są m.in. bydgoska 
Chorągiew Kujawsko-Pomorskie-
go Związku Harcerstwa Polskie-
go, Uczniowski Klub Sportowy 
Cyprianka działający przy Szkole 
Podstawowej w Cypriance  (powiat 
włocławski) i Kujawsko-Pomorski 
Oddział Regionalny Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci we Włocławku.

(red)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

110 mln zł w tym roku

Minister przypomniała, że w styczniu ruszył Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych. W ramach funduszu uruchomiony został program 
„Opieka wytchnieniowa”. To 110 mln zł w tym roku. O środki z programu mogą 
wnioskować samorządy. Mają na to czas do końca kwietnia. Pierwsza krajowa 
konferencja „Koalicja na rzecz osób niepełnosprawnych. Współpraca z organi-
zacjami pozarządowymi” odbywa się równocześnie w Zielonej Górze i Kielcach. 
To inauguracja cyklu spotkań, podczas których omawiane będą działania jakie 
trzeci sektor, przy współpracy PFRON, podejmuje na rzecz osób z niepełno-
sprawnościami. Konferencje odbędą się w 16 największych miastach w Polsce. 
Od 2015 roku PFRON sukcesywnie zwiększa środki przekazywane organiza-
cjom pozarządowym działającym w najważniejszych obszarach życia społecz-
nego, zawodowego i kulturalnego. w 2019 roku na ten cel przeznaczy ponad  
279,9 mln zł.

Kolejne ułatwienie

Projekt umożliwi także przyznanie – 
z zachowaniem ciągłości – świad-
czenia wychowawczego drugiemu 
rodzicowi dziecka w razie śmierci 
rodzica, któremu świadczenie zo-
stało przyznane na dany okres lub 
który zmarł przed rozpatrzeniem 
wniosku. Obecnie w takiej sytuacji 
drugi rodzic musi złożyć wniosek 
o świadczenie.

Bez kryterium dochodu

Obecnie świadczenie jest przyznawane na dru-
gie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłaca-
ne tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych 
– 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie 
lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem 
jest dziecko z niepełnosprawnością. Po rozsze-
rzeniu programu 500 plus będzie przysługiwać 
na wszystkie dzieci do 18 lat bez kryterium. 
Prawo do świadczenia zyskają również dzieci 
umieszczone w placówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych.

Będzie wyrównanie

Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skut-kowało przyznaniem tego świadcze-nia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie przysłu-guje od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Wnioski od lipca 

 Wnioski o przyznanie świadczenia na no-
wych zasadach, czyli bez kryterium docho-
dowego, będzie można składać w dwóch 
formach: w wersji elektronicznej – od 1 lipca 
2019 r , a w wersji papierowej – od 1 sierp-
nia 2019 r. W przypadku złożenia wniosku 
w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadcze-
nie zostanie przyznane z wyrównaniem od  
1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 wrze-
śnia 2019 r. oznaczać będzie przyznanie 
świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, 
czyli bez wyrównania za miesiące minione, 
tj. lipiec i sierpień.

Sejm poparł zmiany w „Rodzina 500+” 

Sejm uchwalił rządową nowelizację w spra-
wie rozszerzenia programu „Rodzina 500+”. 
Zgodnie z nią prawo do świadczenia 500 plus 
będą miały wszystkie dzieci 18 lat bez wzglę-
du na dochody rodziny. Rozszerzenie progra-
mu „Rodzina 500+” to jeden z punktów tzw. 
Nowej Piątki.

Wsparcie dla niepełnosprawnych

Ruszył cykl konferencji „Koalicja na rzecz osób nie-
pełnosprawnych” dot. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. W spotkaniu zorganizowanym na 
Uniwersytecie Zielonogórskim udział wzięła minister 
Elżbieta Rafalska oraz prezes PFRON Marlena Maląg. 
- Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami to ko-
nieczność współpracy z samorządami oraz z trzecim 
sektorem. Przygotowując naszą mapę drogową tę 
współpracę realizujemy. – powiedziała podczas brie-
fingu poprzedzającego konferencję w Zielonej Górze 
minister Elżbieta Rafalska.
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KALENDARIUM
Czwartek 2 maja
1690 – W czasie tzw. „Wspaniałego Powrotu” waldensów z wy-

gnania w Szwajcarii do ojczystych dolin w zachodnich Alpach doszło 
do starcia 4 tys. francuskich dragonów z ok. 300 partyzantami, któ-
rzy wobec przewagi wroga zmuszeni zostali do ucieczki.

1920 – We włoskim Viareggio karabinier zastrzelił w trakcie me-
czu kibica miejscowej drużyny piłkarskiej, co doprowadziło do wy-
buchu rewolty i ogłoszenia „Republiki Viareggio”. Po wpłynięciu do 
portu okrętu wojennego rebelianci skapitulowali.

1945 – W nocy z 1 na 2 maja oddział NSZ por. Romana Dziemiesz-
kiewicza ps. „Pogoda” uwolnił z aresztu Powiatowego Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego w Krasnosielcu koło Makowa Mazowieckiego 
kilkudziesięciu żołnierz NSZ i AK, przeznaczonych do wywiezienia 
w głąb ZSRR.

Piątek 3 maja
1815 – Na kongresie wiedeńskim Rosja podpisała z Prusami 

i z Austrią konwencje bilateralne o podziale Księstwa Warszawskiego 
i trójstronną konwencję o utworzeniu Wolnego Miasta Krakowa. 

1947 – W Japonii weszła w życie podyktowana przez generała 
Douglasa George’a MacArthura nowa konstytucja (tzw. pokojowa). 
Wydarzenie to zostało upamiętnione Dniem Konstytucji obchodzo-
nym od 1948 r.

1986 – Została odkryta supernowa SN 1986G w gwiazdozbiorze 
Centaura w odległości 15 mln lat świetlnych.

1993 – Prezydent RP Lech Wałęsa nadał papieżowi Janowi Paw-
łowi II pierwszy po reaktywacji w 1992 roku Order Orła Białego.

Sobota 4 maja
1863 – Powstanie styczniowe: w nocy z 4 na 5 maja oddział 

Ignacego Mystkowskiego urządził pod Stokiem zasadzkę na wojska 
carskie, odnosząc jedno z największych polskich zwycięstw podczas 
powstania.

1990 – Hutę im. Włodzimierza Lenina przemianowano na Hutę 
im. Tadeusza Sendzimira.

1994 – Na antenie TVP1 ukazało się premierowe wydanie pro-
gramu rozrywkowego Śmiechu warte.

Niedziela 5 maja
1939 – Minister spraw zagranicznych Józef Beck odrzucił w prze-

mówieniu sejmowym żądania Niemiec włączenia Gdańska do III Rze-
szy i wyznaczenia eksterytorialnych linii komunikacyjnych.

1955 – Weszły w życie układy paryskie, na mocy których m.in. 
zniesiono okupacyjny status RFN, przyznano jej prawo do posiada-
nia armii (z wyłączeniem broni masowej zagłady) oraz włączono do 
Paktu Północnoatlantyckiego.

1992 – Przed półfinałowym meczem piłkarskiego Pucharu Fran-
cji pomiędzy SC Bastia a Olympique Marsylia na stadionie w Bastii na 
Korsyce wskutek zawalenia jednej z trybun zginęło 18 osób, a 2300 
zostało rannych.

1997 – W katastrofie kolejowej w Reptowie koło Stargardu zginę-
ło 12 osób, a 36 zostało rannych.

Poniedziałek 6 maja 
1833 – Prezydent USA Andrew Jackson został uderzony przez 

osobnika, który wtargnął do jego kabiny podczas rejsu parowcem po 
rzece Potomak.

1954 – Brytyjczyk Roger Bannister ustanowił rekord świata 
w biegu na milę (1609 metrów), po raz pierwszy uzyskując czas po-
niżej 4 minut (3:59,4 s).

1994 – Otwarto Eurotunel łączący Wielką Brytanię z kontynen-
tem europejskim.

2009 – U 58-letniej mieszkanki Tarnobrzega, która powróciła 
z USA, potwierdzono pierwszy w kraju przypadek zarażenia wirusem 
świńskiej grypy.

Wtorek 7 maja
1794 – Insurekcja kościuszkowska: Tadeusz Kościuszko wydał 

Uniwersał połaniecki znoszący poddaństwo osobiste chłopów, zaka-
zujący ich rugowania z gruntu oraz zmniejszający wymiar pańszczy-
zny.

1945 – We francuskim Reims Alfred Jodl i Hans-Georg von Frie-
deburg podpisali bezwarunkową niemiecką kapitulację. Na żądanie 
ZSRR ceremonię powtórzono dzień później (9 maja według czasu 
moskiewskiego).

1968 – W nocy z 6 na 7 maja nad Tatrami przetoczył się naj-
silniejszy odnotowany wiatr halny, osiągający prędkość około 300 
km/h.

2004 – Korespondent wojenny TVP Waldemar Milewicz i mon-
tażysta pochodzenia algierskiego Mounir Bouamrane zginęli, a ope-
rator Jerzy Ernst został ranny w wyniku ostrzelania ich samochodu 
z broni maszynowej przez rebeliantów w irackim mieście Latifijja.

Środa 8 maja
1808 – Została zawarta umowa między Napoleonem Bonaparte 

a rządem Księstwa Warszawskiego o przyjęciu na żołd francuski 8 
tysięcy żołnierzy polskich.

1987 – Brytyjska jednostka specjalna Special Air Service (SAS) 
zaatakowała z zaskoczenia i zabiła 8 członków brygady Tymczasowej 
IRA, którzy zostali potem nazwani „Męczennikami z Loughgall”.

2004 – Podczas tłumienia zamieszek wywołanych w czasie ju-
wenaliów przez pseudokibiców na osiedlu akademickim Lumumbo-
wo w Łodzi, w wyniku omyłkowego użycia przez policję ostrej amu-
nicji zginął jeden z kibiców oraz studentka.

Źródło: wikipedia.org

Rozpoczęliśmy sezon 
turystyczny 2019

REGION  Blisko 100 wydarzeń w 31 miejscowościach naszego 
regionu – 27 kwietnia wystartował turystyczny MegaWeek-
end, w ramach którego odbywają się rajdy piesze i rowerowe, 
biegi i spacery z przewodnikami, odkryjemy muzealne cieka-
wostki, zwiedzimy parki krajobrazowe i posmakujemy trady-
cyjnej kuchni

Konferencja otwierająca se-
zon turystyczny 2019 z udziałem 
mediów odbyła się 25 kwietnia 
w Olenderskim Parku Etnogra-
ficznym w Wielkiej Nieszawce 
(powiat toruński). W spotkaniu 
uczestniczyła członek zarządu 
Aneta Jędrzejewska. – Przed 
nami majówka i słoneczne dni, 
które warto spędzić aktywnie, 
z korzyścią dla ciała i ducha. 
Wśród atrakcji MegaWeekendu 
każdy znajdzie coś dla siebie. Bo 
warto! Bądźmy tam razem – za-
chęca marszałek Piotr Całbecki

Organizatorami MegaWeek-
endu są Urząd Marszałkowski 
oraz Kujawsko-Pomorska Orga-
nizacja Turystyczna. Do wspól-
nej prezentacji ofert wypoczyn-
ku i rekreacji podczas długiego 
majowego weekendu kolejny raz 
dołączyli partnerzy samorządo-
wi i organizacje pozarządowe 
z całego regionu. Atrakcje tury-

styczne województwa promuje-
my razem jako „Konstelacje do-
brych miejsc”.

W programie turystyczne-
go MegaWeekendu znalazły się 
m.in. spacery z przewodnikami 
i warsztaty w parkach krajo-
brazowych, imprezy plenerowe 
w Wenecji, Bydgoszczy, Toruniu 
i Biskupinie, imprezy sportowe 
w Sypniewie, w Żninie, Korono-
wie i Grudziądzu, spacery połą-
czone ze zwiedzaniem zabytków 
Chełmna, inauguracja Zielonego 
Targu w Tleniu, jarmarki: Natura 
w Polednie, Floriański w Żninie 
oraz Kazimierzowski – w Ko-
walu, koncerty w Ciechocinku, 
Brodnicy i Lubostroniu. Nie 
zabraknie też wydarzeń patrio-
tycznych związanych z obcho-
dami Święta Flagi Państwowej 
oraz rocznicą uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja.

MEGAweekend w Kujawsko-

Pomorskiem czyli Inaugura-
cja Sezonu Turystycznego 2019 
odbywa się między 27 kwietnia 
a 5 maja. Informacje o wszyst-
kich wydarzeniach dostępne są 
w serwisie internetowym www.
inauguracja.kujawsko-pomor-
skie.travel.

W ramach akcji organiza-
torzy zapraszają do: Biskupina 
(powiat żniński), Bożejewiczek 
(powiat żniński), Brodnicy, Brze-
ścia Kujawskiego (powiat wło-
cławski), Bydgoszczy, Chełmna, 
Ciechocinka (powiat aleksan-
drowski), Golubia-Dobrzynia, 
Grudziądza, Inowrocławia, Ja-
nowca Wielkopolskiego (powiat 
żniński), Koronowa (powiat byd-
goski), Kowala (powiat włocław-
ski), Lubostronia (powiat żniń-
ski), Łabiszyna (powiat żniński), 
Mroczy (powiat nakielski), Piły-
Młyn (powiat tucholski), Piwnice 
koło Torunia (powiat tucholski), 
Poledna (gmina Bukowiec, po-
wiat świecki), Radzynia Cheł-
mińskiego (powiat grudziądzki), 
Rudy k. Górzna (powiat brod-
nicki), Sypniewa (powiat sępo-
leński), Szafarni (powiat golub-
sko-dobrzyński), Świecia, Świtu 
(powiat tucholski), Tlenia (po-
wiat świecki), Torunia, Tucholi, 
Wenecji (powiat żniński), Wło-
cławka i Żnina.

(red), fot. Mikołaj Kuras

Sport

Mistrzostwa Polski w Lipnie
Na koniec majowego długiego weekendu mieszkańców regionu czeka nie lada 
atrakcja. Miłośnicy dwóch kółek i wyścigów motocrossowych powinni udać się do 
Lipna, gdzie odbędą się Mistrzostwa Polski Strefy Centralnej.

Imprezy motocrossowe 
w Lipnie są znane na cały kraj ze 
względu na doskonały tor, świet-
ną organizację i kibiców, którzy 

licznie przybywają na zawody, by 
oglądać zmagania. Nie inaczej bę-
dzie w niedzielę 5 maja. Od godz. 
12.00 na torze przy ul. Wyszyń-

skiego rozpoczną się Mistrzostwa 
Polski Strefy Centralnej. Wystar-
tują zawodnicy w kilku klasach 
motocyklowych oraz na quadach. 
Organizatorem jest LKS Jastrząb 
Lipno, a zawodnicy ścigać się będą 
o Puchar Starosty Lipnowskiego 
i Burmistrza Lipna. Zawody są 
dofinansowane przez miejscowe 
samorządy: powiat lipnowski, 
miasto i gminę Lipno. Bilety w ce-
nie 3 i 5 zł. Patronem medialnym 
imprezy jest tygodnik CLI.

Tekst i fot. (ak)
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Cenniejsze od złota
CIEKAWOSTKA  Były najcenniejszymi przedmiotami w śre-
dniowieczu. Były warte więcej niż kosztowne kościoły. Mowa 
o relikwiach. Wiele z nich znajdowało się w spalonej katedrze 
Notre Damme. Dlaczego właściwie każdy w średniowieczu 
pragnął posiadać relikwie?

Najbardziej cenne i pożądane 
były relikwie związane z Jezu-
sem i Maryją. Powstawały ich 
liczne falsyfikaty, czasami bar-
dzo dziwaczne, np. fiolki z mle-
kiem Matki Boskiej, zęby, włosy 
lub krew Jezusa, drzazgi z krzyża, 
itd. Popyt wykorzystywali oszu-
ści. W efekcie w XIV wieku św. 
Bernardyn ze Sieny stwierdził, 
że w całej Europie jest tyle drzazg 
z krzyża, że i wóz zaprzężony 
w 12 wołów nie byłby w stanie ich 
przewieźć. W jednym z kościo-
łów z dumą wystawiano... mózg 
św. Piotra. Wszystko układało się 
dobrze do momentu poruszenia 
relikwii podczas remontu. Wtedy 
to okazało się, że rzekomy mózg 
to skała wulkaniczna – pumeks.

Po co kościołowi i władcom 
były relikwie? Z jednej trony dla 
biznesu, a z drugiej dla wiary. 
Do kościoła, gdzie trzymano naj-
większe z relikwii, masowo piel-
grzymowano. Pielgrzymi napę-
dzali gospodarkę. Aby zwiększać 
„moc” relikwii, należało udowod-
nić, że przy ich udziale doszło do 
uzdrowień lub innych cudów. 
Miasta chciały zdobyć poprzez 
kupno lub nawet kradzież reli-

kwie. Słynna histo-
ria dotyczy miasta 
Bari w Italii. W 1087 
roku grupa złodziei 
na zamówienie 
władz miasta ukra-
dła z Myry w Bizan-
cjum szczątki św. 
Mikołaja. Kości świę-
tego do dziś stano-
wią jeden z symboli 
Bari. Nikt nie wnika 
za bardzo w jaki spo-
sób się tam znalazły. 
Najsłynniejszymi 
złodziejami relikwii 
byli bracia z Rzymu. 
Ich najsłynniejszą 

„robotą” było doprowadzenie do 
sprzedaży szczątków św. Mar-
celina i Piotra. Niedługo później 
sprzedali 5 relikwii w Niemczech. 
Bracia Deusdona regularnie prze-
czesywali rzymskie katakum-
by, by wyszukiwać szczątków 
pierwszych chrześcijan.

Pośrednicy relikwii zbijali 
duży biznes na handlu kośćmi 
chrześcijańskich męczenników 
z Andaluzji, skąd chrześcijanie 
wyparli muzułmanów. Jechali, 
wykopywali kości i sprzedawa-
li je w innych częściach Europy. 
Kościół był bardzo przeciwny 
handlowi relikwiami. Było to za-
kazane, ale nikomu nie przeszka-
dzało w interesach. Zakaz omija-
no w sprytny sposób. Relikwię 
kupowano w zamian za modły 
zakonników. Kupujący wyna-
gradzał mnichów potężnymi 
sumami. Następnie mnisi prze-
kazywali pieniądze sprzedawcy 
relikwii. Oczywiście zostawiali 
dla siebie mały procent. Ile kosz-
towała relikwia? Majątek. Bole-
sław Chrobry wykupił szczątki 
św. Wojciecha za ich równowagę 
w złocie. Tyle samo kosztowały 
kości św. Antoniego.

W Europie było wielu ko-
lekcjonerów relikwii. Nie było 
to tanie hobby. Pierwszym ko-
lekcjonerem był cesarz Konstan-
tyn. Sprowadził do swojej stolicy 
szczątki kilku świętych. Matka 
Konstantyna – Helena wybra-
ła się do Jerozolimy i przywio-
zła stamtąd kilka fragmentów 
krzyża świętego. W Europie Za-
chodniej relikwie kolekcjonował 
cesarz Karol Wielki. Nawet we 
własnej koronie umieścił drzazgę 
z krzyża świętego. Najciekawsza 
walka o relikwie miała miejsce 
miedzy włoskimi miastami Sie-
ną i Florencją. Papież Jan XXII 
oznajmił, że ma na sprzedaż 
szczątki Jana Chrzciciela. Był to 
patron Florencji, wiec miasto 
błyskawicznie zaoferowało wy-
soką sumę. Papieża jednak ona 
nie przekonała. Następca Jana 
XXII – Pius II pochodził ze Sieny  
i postanowił oddać szczątki Jana 
Chrzciciela właśnie tam. Florent-
czycy byli wściekli.

Gigantyczne sumy na reli-
kwie wydał król Francji Ludwik 
zwany świętym. Największym 
skarbem kolekcji była korona 
cierniowa. W 1237 roku cesarz 
Bizancjum Baldwin II zmagał się 
z problemami ekonomicznymi. 
Jego państwo podupadało. Chciał 
ratować budżet, sprzedając reli-
kwie korony cierniowej. Zastawił 
więc relikwię Wenecjanom za ba-
jońską kwotę 13 tys. porcji złota. 
Cesarz był niewypłacalny, a na 
koronę skusił się wspomniany 
Ludwik Święty. Wydał gigan-
tyczne pieniądze na relikwię 
i za kilkakrotnie mniejszą sumę 
wzniósł piękną kaplicę w sa-
mym sercu Paryża, by umieścić 
tam koronę. Dopiero po rewolucji 
francuskiej została ona przenie-
siona do katedry Notre Damme.

(pw)

Średniowieczna relikwia ukryta w naszyjniku

XX wiek

Tajemniczy napad na auto
Sceny niczym z westernu odegrały się w 1929 roku na drodze z Wąbrzeźna do 
Grudziądza. 

11 grudnia 1929 roku wie-
czorem z Wąbrzeźna wyjechał 
samochód firmy Katz i Muller. 
Była to firma handlowa, a jej pra-
cownicy udawali się z drobiem 
do Gdańska. Na szosie kilka km 
na północ od Wąbrzeźna, w lasku 
miedzy Okoninem a Grudzią-
dzem, na środku drogi stanęło 

dwóch mężczyzn z rewolwera-
mi w dłoni. Usiłowali zatrzymać 
auto. Szofer jednak docisnął pedał 
gazu. Udało się mu wyrwać z za-
sadzki. Bandyci zaczęli strzelać 
w kierunku samochodu. Mimo 
przedziurawionej karoserii auto 
dojechało do Grudziądza. Kupcy 
zawiadomili policjantów. Spra-

wa była dość głośna, ponieważ 
w tamtym czasie taki sposób na 
kradzieże był dość rzadki i śmia-
ły. Policjanci złapali sprawców 
dopiero około roku później. Byli 
to zawodowi złodzieje, którzy 
przybyli z okolic Łodzi.

(pw)

Josek Brocki był mieszkań-
cem Lipna. Nie był to człowiek 
zaangażowany politycznie. Miał 
pecha wziąć udział w zebraniu, 
podczas którego poruszono kwe-
stię żydowską. Obecni bardzo 
źle wypowiadali się o Żydach. 
Bardzo chwalili za to generała 
Thomme, który dopiekał wypo-
wiedziami publicznymi Żydom. 
Dziś gen. Thomme znany jest 
głównie ze swojej żołnierskiej 
kariery i udziału w kampanii 
wrześniowej. Prawda jest jednak 
taka, że był to człowiek niezbyt 
lubiany. Potrafił wpaść do re-
dakcji gazety w towarzystwie 

żołnierzy i grozić bronią za nie-
pochlebne artykuły. Potrafił 
także wznosić skrajne hasła po-
lityczne.

To wszystko bardzo zdener-
wowało obecnego na zebraniu 
Joska Brockiego. Wstał i publicz-
nie „ochrzanił” generała. Został 
oczywiście uciszony i wyrzu-
cony. Przewodniczący zebraniu 
złożył doniesienie do prokura-
tury. Proces Brockiego zakoń-
czył się karą grzywny. Stało się 
jednak to tylko dlatego, że był on 
bogatym Żydem i posiadaczem 
amerykańskiego paszportu.

(pw)

XX wiek

Josek i generał
W latach 30. zaczęła narastać moda na wytacza-
nie procesów za obrażanie władz państwowych. 
Sprawy traktowano bardzo poważnie. Za krytykę 
rządu, niedługo przed wojną można było trafić do 
więzienia. W 1936 roku przekonał się o tym lip-
nowski Żyd.

XIX wiek

Na utrzymaniu
Szkoły w zaborze rosyjskim nie cieszyły się dobrą 
sławą. Najgorzej było na wsiach. Oto przykład szko-
ły wiejskiej z 1877 roku w powiecie lipnowskim.

Za tworzenie szkół wiejskich 
odpowiedzialne były władze 
gminne. Car ani jego urzędnicy 
nie interesowali się za bardzo 
tym, czy poddani potrafią czy-
tać i pisać. W powiecie lipnow-
skim istniały w 1877 roku wciąż 
nieliczne szkoły na terenach 
wiejskich. Jedną z nich opisał Ko-
respondent Płocki. Niestety nie 
znamy jej lokalizacji, ale relacja 
rzuca światło na to jak postrze-
gano szkoły. W gminie tej od 1866 
roku istniała szkoła. Miała szczę-
ście do nauczycieli, którzy byli 
bardzo słabo opłacani. Mimo to 
darzono ich szacunkiem.

– „Sam często widziałem, jak 
wśród zimowych zawiei, szanow-
ny nauczyciel odchodzące dzieci 
na drugą lub trzecią wieś zapinał, 
obwiązywał, otulał, a czasem 
brnął w śniegu przeprowadza-
jąc przez lasek z troskliwości jak 
kokosza o kurczęta” – czytamy 

w relacji.
Nauczyciel za swoją pracę 

otrzymywał skromną wypłatę. 
Była tak niska, że nauczyciel nie 
miał na zimę za co kupić drew-
na. Ludzie mieli jednak podwozić 
mu całe fury opału. Wszystko 
zmieniło się, gdy do wsi przybył 
nowy nauczyciel.

– „Pan nauczyciel dzisiejszy 
zimową porą ogrzewał tylko swo-
je pokoje, gdzie zbierał te dzieci 
jedynie, których rodzice „pozna-
li się na rzeczy”, a inne pozosta-
wione niby braki pochuchawszy 
w rączyny w zimnej szkółce wra-
cały do domu same sobie” – kon-
tynuuje autor relacji.

Jak widać w tamtych cza-
sach nauczyciel był niejako na 
utrzymaniu wioski. Zawód był 
ciężki i równie niewdzięczny co 
i dzisiaj.

(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

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

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

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

P+R Wynajmę dom gospodarczy: pokój, kuch-
nia i łazienka. Golub-Dobrzyń, tel. 888 789 
667

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

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

Praca
Zatrudnię emeryta lub rencistę w cha-
rakterze sprzedawcy. Praca w Rypinie 
w godz. 9.00-17.00, w sobotę 9.00-
13.00. Zapewniamy godne warunki 
pracy i uczciwe wynagrodzenie. Mile 
widziane doświadczenie w handlu, tel. 
604 226 420

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, akcesoria, garaże, okna – sprze-
daż-pomiar-montaż, tel. 516 836 355

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Węglopol, skład węgla, Kamionka 17, tel. 609 
092 360
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ORGANIZUJEMY:
wesela, chrzciny, komunie, konsolacje (stypy),

spotkania okolicznoœciowe

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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Koniec edukacji 
ostatniej klasy w plastyku

RYPIN  Cztery lata minęły i nadszedł czas pożegnania się ze szkołą. Przed abiturientami jeszcze matu-
ra, potem praca lub studia

W piątek 26 kwietnia 
uczniowie IV klasy Liceum Pla-
stycznego w Rypinie odebrali 
świadectwa ukończenia szkoły. 
Żegnali ich nauczyciele i młod-
sze koleżanki. Na uroczystość 
przyszli rodzice, przedstawicie-
le samorządu i znajomi. Wyda-
rzeniu  towarzyszyła wystawa 
prac dyplomowych absolwen-
tów. Wychowawczyni Małgorza-
ta Szablewska ze wzruszeniem 
wspominała wspólnie spędzone 
lata.

– Praca z młodzieżą to moja 
pasja, od zawsze wiedziałam, 
że będę nauczycielką. Ucznio-
wie mojej klasy to zdolni ludzie, 
z dużym potencjałem intelek-
tualnym i twórczym. Wspólnie 

uczestniczyliśmy w wielu przed-
sięwzięciach, w tym zagranicz-
nych. Byliśmy na wymianach 
ze szkołami z Niemiec, Francji 
i Hiszpanii – powiedziała nam 
wychowawczyni i jednocześnie 
nauczycielka języka niemieckie-
go.

Szkołę ukończyło 18 osób, 
połowa z bardzo dobrym wy-
nikiem. Ten rok był pracowity, 
oprócz przygotowania do matu-
ry każdy z nich wykonał pracę 
dyplomową. Dyrektor Witold 
Karolczyk podziela opinię wy-
chowawczyni, że młodzież zdol-
na i w zasadzie do nauki chętna, 
chociaż…

– W trzeciej klasie przesta-
li się uczyć. Powiedzieli nam 

oficjalnie, że im się nie chce. 
Uznali, że są już artystami i ni-
czego więcej nie potrzebują. 
Spadli średnio o półtorej oce-
ny. Tłumaczyliśmy my i rodzice. 
W końcu poskutkowało, uświa-
domiliśmy młodym ludziom, że 
jeśli z powrotem nie wezmą się 
za naukę, to zmaleją ich szanse 
na studia. Przeszło im po jakimś 
czasie i wszystko wróciło do 
normy – zrelacjonował pertur-
bacje z niepokornymi uczniami 
dyrektor.

Po części oficjalnej goście 
obejrzeli wystawę prac dyplo-
mowych. Absolwenci pokwito-
wali odbiór świadectw i poszli 
do domów kuć do matury.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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seniorzy mają moc
RYPIN  Po świątecznej przerwie rypińscy seniorzy wrócili na parkiet. Tańcom nie było końca

Zabawa taneczna odbyła 
się w minioną sobotę, a jej or-
ganizatorem był Polski Związek 
Emerytów Rencistów i Inwali-
dów w Rypinie. Imprezę otwo-
rzyła przewodnicząca koła Ja-
dwiga Dąbrowska.

– Naszym spotkaniom za-
wsze towarzyszy dobra zabawa 
i wyjątkowy klimat. Członko-
wie rypińskiego związku z pew-
nością nie mogą narzekać na 
nudę. W planach mamy m. in. 
kolejne imprezy oraz wyjazd 
do Zakopanego. Już pod koniec 
maja odkryjemy uroki polskich 
gór. Spacer do Doliny Chocho-
łowskiejoraz spływ Dunajcem 

dostarczy wszystkim niezapo-
mnianych wrażeń. No i oczy-
wiście już teraz zapraszam na 
kolejną potańcówkę, która od-
będzie się w czwartek 9 maja.

Z głośników rozbrzmiewały 
największe i najbardziej znane 
taneczne szlagiery, więc parkiet 
szybko zapełniał się podrygu-
jącymi parami. Seniorom przy-
grywał zespół Liberta z Rypina. 
Wokalistka Agata Kaniewska jak 
zwykle zachwycała niesamowi-
tym głosem. Zdaniem uczest-
ników imprezy, tańce i śpiewy 
w sympatycznym gronie to pro-
sta recepta na zdrowie.

– Taniec jest dla mnie le-

kiem na przedłużenie młodości 
– przyznaje z uśmiechem na 
twarzy uczestniczka zabawy. 
– Większość moich znajomych 
przesiaduje godzinami przed 
ekranem telewizora, ja wybie-
ram potańcówkę. Warto czasa-
mi wyjść z domu i aktywnie spę-
dzić czas. Trochę ruchu jeszcze 
nikomu nie zaszkodziło, a wręcz 
przeciwnie.

W sobotniej imprezie 
uczestniczyło blisko siedem-
dziesiąt osób. Szaleństwo na 
parkiecie trwało do późnych go-
dzin nocnych.

Tekst i fot. (AdWo)

Pojedynek na wiedzę
W Szkole Podstawowej w Kowalkach odbyły się powiatowe eliminacje w ramach 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uczniowie rywali-
zowali pod czujnym okiem policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie.

Gmina Rypin

W sobotę (27.04.19) policjan-
ci z Komendy Powiatowej Policji 
w Rypinie po raz kolejny uczest-
niczyli w organizacji powiato-
wych eliminacji do Ogólnopol-

skiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. W turnieju 
wzięli udział uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej w Półwiesku 
Małym oraz z Gimnazjum Po-

wiatowego w Rypinie.
Uczniowie rozwiązywa-

li test teoretyczny, do którego 
pytania opracował Wydział Ru-
chu Drogowego w Bydgoszczy. 

Zwycięzcami okazali się ucznio-
wie z Gimnazjum Powiatowego 
przy Zespole Szkół nr 1 w Rypi-
nie w składzie: Magdalena Janu-
szewska, Natalia Głowacka oraz 

Mateusz Jankowski.
Zwycięzcom gratulujemy 

i życzymy powodzenia na szcze-
blu eliminacji okręgowych.

(red), fot. KPP Rypin

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Budka rozmontował Wicher
PIŁKA NOŻNA  Skrwa Skrwilno wygrała w Tłuchowie z Wichrem Wielgie 3:1, a bohaterem meczu został 
Przemysław Budka, autor hat-tricka

Jeszcze niedawno wydawało 
się, że Wicher jest najgroźniej-
szym rywalem Mienia Lipno 
w grze o wygranie grupy i baraż 
o awans do okręgówki, a co za 
tym idzie, byłby zdecydowanym 
faworytem niedzielnej potyczki. 
Słaba wiosna sprawiła jednak, 
że piłkarze z Wielgiego muszą 
o tym zapomnieć. Skrwa z ko-
lei gra w kratkę. Tydzień temu, 
gdy większość ligowców odpo-
czywała, Skrwa zagrała awan-
sem z Wiślaninem Bobrowniki 
i przegrała 0:1. Tym razem po-

jechała na mecz z Wichrem do 
Tłuchowa. Mimo, że od począt-
ku goście nastawieni byli raczej 
na grę z kontry, to byli groźniej-
si. Gospodarze też mielis swoje 
okazje, ale ich nie wykorzystali. 
Przyjezdni trafili do bramki Wi-
chra już w 19. minucie za sprawą 
Budki. Na 2:0 podwyższyli w 39. 
minucie, znów trafił lider druży-
ny. Po chwili gola kontaktowe-
go zdobył Michał Ziemiński, do 
przerwy było 1:2.

Na potwierdzenie dobrej 
tego dnia formy Skrwy i jej naj-

lepszego strzelca już cztery mi-
nuty po wznowieniu gry goście 
trafili na 1:3 i stało się jasne, że 
o punkty dla Wielgiego będzie 
trudno. Tym samym Przemy-
sław Budka ustrzelił hat-tricka. 
Wynik do końca nie uległ już 
zmianie i piąta wygrana Skrwy 
w sezonie stała się faktem. 
Nasz zespół z 19 punktami jest 
na siódmym miejscu w tabeli. 
W najbliższy weekend Skrwilno 
zagra na wyjeździe z GKS Fa-
bianki. Relacja w kolejnym CRY.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Piłka nożna

Porażka na wyjeździe
Lech Rypin okazał się wyraźnie słabszy od Kujawianki Izbiza Kujawska i przegrał 
0:3. To pierwsza porażka naszej drużyny po zmianie trenera.

Już na początku meczu rzut 
wolny wykonywali gospodarze, 
jednak zawodnik miejscowych 
trafił w mur. W 13. minucie groź-
ny strzał ponownie oddali miej-

scowi, jednak piłka poszybowała 
nad poprzeczką bramki Osieckie-
go. W 16. minucie rzut wolny wy-
konywali goście i stuprocentowej 
sytuacji nie wykorzystał Mariusz 

Rutkowski, który po zamieszaniu 
wyszedł sam na sam z golkipe-
rem Kujawianki. Niestety trafił 
w bramkarza. Minutę później Jan-
kowski po rzucie rożnym strza-
łem głową uderzył nad poprzecz-
ką. W 25. minucie Jankowski wdarł 
się w pole karne, minął dwóch 
obrońców i dośrodkował, niestety 
nikt nie zamknął jego dobrej akcji. 
W 26. minucie Fodrowski dobrze 
uderzył, jednak bramkarz wybro-
nił. W 38. minucie z wolnego zno-
wu próbowali gospodarze, tym 
razem na posterunku był Osiecki. 
Minutę później Fodrowski głową 

po różnym przeniósł piłkę metr 
nad poprzeczką. Do przerwy Lech 
prezentował się dobrze, ale było 
0:0.

W 60. minucie rzut karny 
dla gospodarzy został zamienio-
ny na bramkę. Wcześniej sędzia 
nie zauważył ręki u zawodnika 
Kujawianki. W 68. minucie P. Le-
wandowski uderzył obok słup-
ka. W 70. minucie drugą żółtą 
i w konsekwencji czerwoną kart-
kę otrzymał Buchalski. Od 74. 
minuty Lech przegrywał 0:2 po 
błędzie w obronie. Sześć minut 
później gola samobójczego strze-
lił R. Lewandowski. W końcówce 
Jakub Trędewicz wyszedł sam na 
sam z bramkarzem gości, jednak 
został sfaulowany i sędzia poka-
zał czerwień zawodnikowi Kuja-
wianki.

Spotkanie mogło się potoczyć 
inaczej, Lech długimi fragmenta-

mi przeważał, ale zabrakło sku-
teczności, może wyrachowania 
i szczęścia. To pierwsza od prawie 
miesiąca porażka w IV lidze. Już 
w środę 1 maja Lech zagra z lide-
rem z Janikowa. W weekend rypi-
nianie pojadą na mecz do Brodni-
cy. Relacja w kolejnym CRY.

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

KujAwIANKA 
VS.

Lech RyPIN

3 (0: 0) 0
Skład

Osiecki – R. Lewandowski, Rybka, 
Buchalski, Baranowski, Jankowski 
(83’ Krajewski), Fodrowski (86’ 
Gawryszewski), J. Trędewicz, M. 
Trędewicz, P. Lewandowski (90’ 
Więckowski), M. Rutkowski (80’ 
A.Rutkowski)


