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Nauczyciele strajkują
POWIAT  Wraz z początkiem tygodnia emocje w środowisku 
oświatowym sięgnęły zenitu. Zgodnie z zapowiedziami 8 kwietnia 
rozpoczął się ogólnopolski strajk nauczycieli. Sprawdziliśmy jak 
wyglądała sytuacja na terenie powiatu lipnowskiego
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W ubiegły czwartek więk-
szość radnych zagłosowała za 
zamknięciem z końcem bieżą-
cego roku szkolnego filii szkol-
nej w Łąkiem. Czworo rajców: 
Wojciech Budzyński, Krzysztof 
Suchocki, Benedykt Krupiński 
i Justyna Składanowska było 
przeciw takiemu krokowi władz 
samorządowych, dwoje: Ma-
ria Krymka i Roman Targański 
wstrzymało się od głosu. Tym 
samym od 1 września wszyscy 
uczniowie z Łąkiego i okolic będą 
uczyć się w szkole podstawowej 
w Skępem.

– Organ prowadzący wystą-
pił do kujawsko-pomorskiego 

kuratora oświaty o zaopinio-
wanie zamiaru likwidacji szkoły 
filialnej w Łąkiem, podporządko-
wanej organizacyjnie szkole pod-
stawowej im. Gustawa Zielińskie-
go w Skępem, z dniem 31 sierpnia 
– wyjaśnia kierownik referatu 
oświaty w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny w Skępem Magdalena Elwer-
towska. – Do wniosku załączona 
została uchwała rady miejskiej 
w Skępem o zamiarze likwidacji 
szkoły filialnej w Łąkiem. Ponad-
to tę uchwałę przekazano też do 
organizacji związkowych działa-
jących na terenie miasta i gminy 
Skępe celem zaopiniowania.

Dokończenie na str. 2

Gmina Skępe

Koniec szkoły 
w Łąkiem
Z końcem sierpnia z mapy edukacyjnej gminy Skępe 
zniknie szkoła filialna w Łąkiem. Dzieci od września 
będą uczyć się w szkole podstawowej w Skępem. Za 
taką decyzją ręce podniosło dziewięcioro rajców.

Na tym obszarze znajdują się 
32 placówki oświatowe. Przypo-
mnijmy, że 23 z nich wzięły udział 
w referendum, w którym można 
było opowiedzieć się za lub prze-
ciw prowadzeniu akcji strajkowej. 
Łącznie 92 proc. placówek biorą-
cych udział w głosowaniu poparło 
strajk. Ze względu na fakt, że nie 
udało się wypracować kompro-
misu podczas negocjacji z przed-
stawicielami rządu, nauczyciele 
w zapowiadanym terminie ode-
szli od tablic. W referendum de-
klarację przystąpienia do strajku 
wyraziły 784 osoby. Łącznie w po-
niedziałek (8 kwietnia) od pracy 
powstrzymało się 631 (30 z nich to 
pracownicy administracji i obsłu-

gi). Strajkowały nie tylko szkoły, 
ale także Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna w Lipnie.

– Cieszymy się, że są szkoły, 
w których wspólnie z nami straj-
kują członkowie z NSZZ „Solidar-
ność”, z Solidarności 80 i oświa-
towej, bo walczymy o dobre 
warunki i podwyżki dla wszyst-
kich nauczycieli bez względu na 
przynależność do związku – mówi 
Krzysztof Markiewicz, prezes od-
działu Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Lipnie.

Szkoły informowały rodziców 
i uczniów o sytuacji oraz apelo-
wały, aby w miarę możliwości nie 
posyłać dzieci do szkół, gdyż może 
pojawić się problem z zapewnie-

niem im opieki. Dyrektorzy na 
swoich stronach internetowych 
i mediach społecznościowych 
zamieścili informację o planowa-
nym strajku i podejmowanych 
działaniach.

– „Na podstawie informacji 
otrzymanej od Prezesa Oddziału 
ZNP w Lipnie Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Czarnem od 
8 kwietnia 2019r. do odwołania 
przystępuje do strajku. W związ-
ku z powyższym w szkole i przed-
szkolu nie będą odbywały się za-
jęcia dydaktyczne. Przybyłym do 
szkoły uczniom dyrektor postara 
się zapewnić opiekę” – czytamy 
komunikat dyrektor tej placówki, 
Joanny Cieślak.

Podobne komunikaty zamie-
ścili m. in. dyrektorzy Zespołu 
Szkół Technicznych im. Ziemi 
Dobrzyńskiej w Lipnie, Zespołu 
Szkół im. R. Traugutta w Lipnie, 
Zespołu Placówek Oświatowych 
w Wielgiem, Zespołu Szkół im. 
W. Łukasińskiego w Skępem. 
O zapewnienie opieki dzieciom 
i wyrozumiałość prosili także 
dyrektorzy szkół podstawowych 
w Trzebiegoszczu, Maliszewie, 
Wichowie oraz zespołu szkół 
w Karnkowie i Radomicach.

O ile przerwa w zajęciach 
dydaktycznych nie u wszystkich 
rodziców budzi sprzeciw, to już 
strajk w czasie egzaminów budzi 
niepokój. 

Dokończenie na str. 2

Jedną ze strajkujących szkół jest lipnowska “piątka”
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R E K L A M A

Gmina Skępe

Koniec szkoły w Łąkiem

Dokończenie ze str. 1
Przypomnijmy, że chodzi o 10, 11 
i 12 kwietnia – wtedy ma się od-
być egzamin gimnazjalny; 15, 16 
i 17 kwietnia – egzamin ósmo-
klasistów. Z kolei 6 maja rozpo-
czynają się matury.

– „Mimo zaistniałej sytu-
acji postaramy się przeprowa-
dzić egzamin kl. VIII. Ucznio-
wie Ci powinni być obecni 

Powiat

Nauczyciele strajkują....
w dniach przeprowadzenia 
egzaminu w szkole” – zamie-
ściła komunikat Irena Retli-
kowska, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Kazimierza Różyckiego 
w Jastrzębiu.

Ze względu na brak porozu-
mienia kuratoria oświaty w ca-
łym kraju rozpoczęły rekrutację 
osób chętnych do prowadzenia 
egzaminów w szkołach. Zmie-

niono na tę okoliczność roz-
porządzenia, aby mogli w nich 
zasiadać wykładowcy akademic-
cy, pracownicy samorządowi, 
a także emerytowani nauczy-
ciele. Osoby w komisjach muszą 
mieć wykształcenie pedagogicz-
ne i być niekarane.

O sytuacji informują także 
samorządy na swoich stronach 
internetowych. Na bieżąco tak-

że śledzą sytuację w zarządza-
nych placówkach.

– Nauczyciele strajkują, ale 
szkoły nie są zamknięte. Za-
pewniają opiekę dzieciom, które 
przyszły – relacjonuje sytuację 
w nadzorowanych placówkach 
Jarosłw Poliwko, wójt gminy Bo-
browniki. – Uważam, że nauczy-
ciele powinni dostać podwyżki, 
ale jako samorządowiec oba-
wiam się, żeby to znów nie było 
naszym kosztem. Od 1 stycznia 
wypłacamy już podwyżki, a sub-
wencję mieliśmy obciętą jak 
większość gmin w powiecie.

Sprawa jest rozwojowa. Każ-
dego kolejnego dnia pracownicy 
oświaty na nowo deklarują przy-
stąpienie do strajku, więc liczba 
osób jest zmienna. Planowany 
jest także powrót do rozmów 
w kwestii ustalenia kompromi-
su. Do tej pory porozumienie 
podpisała tylko oświatowa Soli-
darność. Mimo to niektórzy jej 
członkowie wciąż walczą o speł-
nienie postulatów stawianych 
tym razem przez ZNP.

Natalia 
Chylińska-Żbikowska

fot. (ak)

Dokończenie ze str. 1
Kurator za likwidacją filii
Uchwałę intencyjną radni 

przyjęli w lutym. Ośmioro raj-
ców poparło wtedy zamiar władz 
gminy w sprawie likwidacji szkoły 
filialnej w Łąkiem, czworo było 
przeciwnych takiemu zamiarowi, 
a dwoje wstrzymało się od głosu. 
Uchwała intencyjna doczekała się 
w marcu pozytywnej opinii kura-
tora oświaty i w miniony czwar-
tek mogli pochylić się radni nad 
uchwałą o likwidacji szkoły filial-
nej w Łąkiem.

– Po uzyskaniu pozytywnej, 
wiążącej opinii kujawsko-pomor-
skiego kuratora oświaty z dnia 6 
marca dotyczącej zamiaru likwi-
dacji szkoły filialnej w Łąkiem or-
ganizacyjnie podporządkowanej 
szkole podstawowej w Skępem 
z dniem 31 sierpnia podjęcie przez 
radę miejską w Skępem uchwały 
o likwidacji szkoły filialnej jest 
uzasadnione – mówi Magdalena 
Elwertowska.

I radni większością dziewię-
ciu głosów na piętnaście obec-
nych na sesji uchwałę przyjęli, 
szkoła w Łąkiem więc już na pew-
no z końcem tego roku szkolnego 
przejdzie do historii. Dotychczas 
uczące się w tej placówce malu-
chy, czyli przedszkolaki i ucznio-
wie klas I, II i III dołączą do grona 
braci uczniowskiej szkoły podsta-

wowej w Skępem, a władze zdecy-
dują, co z budynkiem po szkole.

Za mało dzieci
– Uczniów urodzonych w la-

tach 2010-2015 zameldowanych 
na pobyt stały w obrębie szkoły 
filialnej w Łąkiem jest pięćdziesiąt 
jeden, do szkoły w Łąkiem uczęsz-
cza osiemnastu, do szkoły w Skę-
pem trzynastu, a dwudziestu 
uczniów do innych placówek – za-
strzega kierownik działu oświaty 
w Urzędzie Miasta i Gminy Mag-
dalena Elwertowska. – Ucznio-
wie zlikwidowanej szkoły filialnej 
w Łąkiem będą mieli możliwość 
kontynuowania nauki w szkole 
podstawowej w Skępem, której 
organizacyjnie jest podporząd-
kowana szkoła filialna w Łąkiem. 
Miasto i gmina Skępe zapewni 
dowóz autobusem szkolnym do 
szkoły w Skępem. Nie zmienią się 
godziny dojazdu, dzieci tylko będą 
jechały dalej. Uczniowie będą 
mieli zapewniony jeden kurs po-
ranny i dwa kursy popołudniowe. 
W czasie przewozu zapewnimy 
opiekę pracownika gminy. Celem 
likwidacji szkoły w Łąkiem jest 
dostosowanie gminnej sieci szkół 
do realnych potrzeb wynikają-
cych z zachodzących zmian de-
mograficznych oraz racjonalizo-
wanie ponoszonych wydatków na 
zadania oświatowe. Budynek po 
zlikwidowanej szkole w Łąkiem 

nadal będzie wykorzystywany dla 
dobra lokalnej społeczności.

Główną przyczyną likwida-
cji szkoły w Łąkiem jest bardzo 
mała liczba uczniów. W roku 
szkolnym 2018/2019 nauka odby-
wa się w klasie 0 i łączonej klasie 
II z III (nie ma klasy pierwszej). 
Do szkoły łącznie uczęszcza 18-
cioro dzieci. W klasie 0 uczy się 
10 dzieci, w klasie  II – 5 dzieci 
i w klasie III – 3 dzieci. Progno-
zy demograficzne na najbliższe 
lata dokonywane na podstawie 
ewidencji ludności wskazują, iż 
sytuacja nie ulegnie radykal-
nej zmianie. W roku szkolnym 
2019/2020 prognozowana była 
nauka w szkole filialnej w Łąkiem 
przez 15 uczniów. Uczniowie ci 
będą od 1 września kontynuować 
naukę w Szkole Podstawowej im. 
Gustawa Zielińskiego w Skępem, 
której organizacyjnie obecnie jest 
podporządkowana szkoła filialna 
w Łąkiem. Ratusz zapewni do-
wóz uczniów likwidowanej szkoły 
autobusem szkolnym do Szkoły 
Podstawowej im. Gustawa Zie-
lińskiego w Skępem i dużo lepsze 
warunki edukacyjne.

W skępskiej szkole nic 
nie zmieni się dla uczniów
Są też wyliczenia dotyczące 

wspólnej przyszłości dzieci z Łą-
kiego i uczniów skępskiej szko-
ły. Liczebność uczniów bowiem, 

zgodnie z twierdzeniem władz 
gminy, w poszczególnych klasach 
szkoły filialnej w Łąkiem jest tak 
mała, iż włączenie ich do po-
szczególnych oddziałów w szko-
le w Skępem nie spowoduje 
konieczności tworzenia dodatko-
wych oddziałów, więc nie będzie 
stwarzało dodatkowych kosztów 
związanych z zatrudnieniem na-
uczycieli. Szkoła Podstawowa im. 
Gustawa Zielińskiego w Skępem 
posiada też lepszą bazę dydak-
tyczną, przy szkole znajduje się 
dobrze wyposażony plac zabaw, 
kompleks boisk sportowych „Or-
lik”, hala sportowo-widowiskowa, 
pracownie przedmiotowe, nowo-
cześnie wyposażone pracownie 
językowe oraz pracownie kom-
puterowe, biblioteka z bogatym 
księgozbiorem. W szkole filialnej 
w Łąkiem ze względu na małą 
liczbę uczniów nauka odbywa się 
w klasach łączonych 0 z I, II z III. 
W Szkole Podstawowej im. Gusta-
wa Zielińskiego w Skępem nie ma 
klas łączonych, co ma wpłynąć 
pozytywnie na poziom kształce-
nia.

Pamiętają o pracownikach
W szkole filialnej w Łąkiem 

zatrudnionych jest obecnie trzech 
nauczycieli, w tym dwóch na czas 
nieokreślony: jeden w wymiarze 
jednego etatu, drugi w wymiarze 
niepełnego etatu. Trzeci nauczy-
ciel zatrudniony jest na czas okre-
ślony w wymiarze jednego etatu. 
Zatrudnieni są też nauczyciele 
języka angielskiego i religii w wy-
miarze przewidzianym w planie 

nauczania oraz jedna osoba jako 
woźna czy sprzątaczka w wymia-
rze 1/2 etatu i jedna osoba w cha-
rakterze palacza-konserwatora 
w wymiarze 1/2 etatu. Dalsze losy 
zawodowe zatrudnionych osób 
mają być rozstrzygnięte na etapie 
opracowywania arkuszy organi-
zacyjnych szkół.

Plac zabaw zostanie, 
świetlica będzie w remizie
– Głównym elementem 

decydującym o tym są zmiany 
demograficzne – argumentuje 
pomysł likwidacji filii burmistrz 
Piotr Wojciechowski. – Trzeba pa-
miętać też, że prędzej czy później 
każde dziecko, również z Łąkiego, 
będzie musiało się zetknąć z więk-
szą liczbą osób, z większym śro-
dowiskiem. Im prędzej to nastąpi, 
tym dla dzieci lepiej. Z racji wy-
konywanego zawodu ja nigdy nie 
proponowałbym dzieciom czegoś, 
co nie będzie służyło ich dalsze-
mu rozwojowi. Nic nie zmienia 
się w funkcjonowaniu świetlicy 
środowiskowej, ona  będzie funk-
cjonowała w pięknie wyremonto-
wanej remizie strażackiej. A plac 
zabaw znajdujący się przy szkole 
zostanie odpowiednio zagospo-
darowany z myślą o dzieciach. 
Względy demograficzne w dalszej 
pespektywie nie pokazują żadnej 
tendencji wzrostowej.

Do tematu pewnie będzie-
my jeszcze wracać po podjęciu 
decyzji przez władze gminy o za-
gospodarowaniu i przeznaczeniu 
budynku po szkole w Łąkiem.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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E-pit czeka na podatnika
LIPNO  Tylko trzy tygodnie zostały podatnikom na rozliczenie się z fiskusem i ewentualną modyfikację ze-
znania podatkowego udostępnionego przez Krajową Administrację Skarbową. W razie braku naszego działa-
nia w przygotowanym dla nad dokumencie PIT zeznanie zostanie automatycznie uznane za złożone w wersji 
„podstawowej”

– 30 kwietnia 2019 roku upły-
wa termin do złożenia zeznań po-
datkowych PIT-36, PIT-37, PIT-36L, 
PIT-38, PIT-39 za rok 2018 – infor-
muje naczelnik Urzędu Skarbowe-
go w Lipnie Mariusz Mańkowski. 
– Osoby, które nie dopełniły tego 
obowiązku, zachęcam do sko-
rzystania z uruchomionej przez 
Krajową Administrację Skarbową 
usługi ,,Twój e-PIT”. W ramach 
tej usługi udostępnione zostały 
podatnikom zeznania podatkowe 
PIT-37 i PIT-38 za rok 2018. Proszę 
jednocześnie o zwrócenie uwa-
gi, że  z usługi Twój e-PIT za 2018 
korzystamy wyłącznie ze strony 
podatki.gov.pl. W przypadku, gdy 
PIT-37 lub PIT-38 nie zostanie za-
akceptowany lub zmodyfikowany, 
uznane zostanie, że zeznanie zo-
stało złożone w dniu 30 kwietnia 
2019 roku w formie udostępnionej 
w usłudze „Twój e -PIT”.

Można rozliczyć się trady-
cyjnie, ale można też skorzystać 
z najnowszej formy, działającej 
dopiero w tegorocznej akcji rozli-
czeniowej. Aktywność podatnika, 
jeśli chcemy coś np. odliczyć, jest 
konieczna także przy wykorzysta-
niu wersji elektronicznej zeznania. 
Z naszych danych udostępnionych 
nam przez lipnowski Urząd Skar-
bowy wynika, że wzrosło znaczą-
co zainteresowanie nowa metodą 
rozliczania się z fiskusem drogą 
elektroniczną oraz korzystania 
z usługi ,,Twój e-PIT”. Przypomi-

namy, że składając zeznanie po-
datkowe elektronicznie osoby, 
które będą miały zwrot nadpłaty, 
otrzymają ją w terminie 45 dni od 
złożenia zeznania, a nie w okresie 
trzech miesięcy jak jest w przy-
padku zeznań podatkowych zło-
żonych tradycyjnie w wersji „pa-
pierowej”.

Wprowadzenie usługi „Twój 
e-PIT” to pierwsza od 1991 roku 
zmiana w sposobie rozliczenia 
podatku dochodowego od osób 
fizycznych. Po 28 latach podatnicy 
nie muszą samodzielnie sporzą-
dzać zeznań podatkowych i mogą 
skorzystać z zeznania przygoto-
wanego przez administrację skar-
bową. To olbrzymi postęp w uła-
twieniu rozliczenia podatków 
i wyjście naprzeciw oczekiwaniom 
społecznym.

Przypomnijmy, że 15 lutego 
na Portalu Podatkowym podatki.
gov.pl została uruchomiona ta 
nowa usługa „Twój e-PIT”. Urząd 
skarbowy bowiem automatycznie 
przygotowuje i udostępnia roczne 
zeznanie podatkowe na podstawie 
danych, które posiada. Podatnik 
samodzielnie natomiast wybiera, 
czy chce skorzystać z „Twojego 
e-PIT – a”, sporządzonego przez 
administrację skarbową, czy też 
samodzielnie wypełnić zeznanie 
podatkowe. W usłudze Twój e-PIT, 
udostępnione zostały podatni-
kom ich zeznania roczne PIT-37 
i PIT-38 za 2018 rok. Skorzystanie 

z tej usługi to konkretne korzy-
ści: oszczędność czasu, gwaran-
cja bezpieczeństwa i brak ryzyka 
spóźnienia się z rozliczeniem. To 
administracja skarbowa przejęła 
ciężar odpowiedzialności za ze-
znanie podatkowe przygotowane 
przez system.

Twój e-PIT to nic innego jak 
usługa wspierająca podatnika 
w wypełnianiu obowiązków po-
datkowych przez wykorzystanie 
danych, które posiada Krajowa 
Administracja Skarbowa (KAS) 
i bez konieczności ich ponowne-
go podawania przez podatnika. 
Podniesie to jakość świadczonych 
usług i obsługi klienta. Podatnik 
oszczędzi czas i łatwiej rozliczy 
ulgi, ponieważ nie musi już do-
starczać do urzędu skarbowego 
dokumentów, które potwierdzają 
prawo do skorzystania z odlicze-
nia lub ulgi. Ponadto podatnicy, 
którzy skorzystają z elektronicz-
nej formy rozliczenia podatku 
szybciej otrzymają zwrot nadpła-
ty podatku. 

Krajowa Administracja Skar-
bowa przygotowała 23 miliony 
dokumentów PIT-37 i 250 tysięcy 
PIT-38. Pracownicy urzędów skar-
bowych i konsultanci Krajowej 
Informacji Skarbowej (KIS) poma-
gają teraz oczywiście podatnikom 
poznać nową usługę i wyjaśniają 
jak z niej korzystać.

W infolinii KIS (z telefonu 
stacjonarnego 801 055 055, z tele-

fonu komórkowego 22 330 03 30) 
działa nowa opcja – po wybraniu 
6 następuje połączenie z konsul-
tantem, który odpowie na pytania 
dotyczące Twojego e-PIT – a.

Dodatkowo w urzędach skar-
bowych w całej Polsce udostęp-
nione są stanowiska komputero-
we z bezpiecznym dostępem do 
Portalu Podatkowego podatki.
gov.pl (link otwiera nowe okno 
w innym serwisie). Jeżeli ktoś nie 
ma internetu albo nie wie jak ko-
rzystać z usługi Twój e-PIT, może 
przyjść do urzędu skarbowego 
i z pomocą pracowników spraw-
dzić rozliczenie PIT, które dla nie-
go przygotowano.

W 2019 roku (z zastosowa-
niem dla rozliczeń za 2018 rok) 
usługa jest dostępna dla osób fi-
zycznych nieprowadzących dzia-
łalności gospodarczej oraz podat-
ników, którzy uzyskują przychody 
z kapitałów pieniężnych (np. ze 
zbycia akcji), tj. składają PIT-37 lub 
PIT-38. Zeznanie podatkowe są 
dostępne od 15 lutego i będą do 30 
kwietnia na Portalu Podatkowym 
podatki.gov.pl (link otwiera nowe 
okno w innym serwisie). Podatnik 
samodzielnie wybiera, czy chce 
skorzystać z e -PIT – a sporządzo-
nego przez administrację skar-
bową, czy też samodzielnie chce 
wypełnić zeznanie podatkowe. 
Termin zwrotu nadpłaty podatku 
wynikający ze złożonego zeznania 
przez podatnika podatku docho-

dowego od osób fizycznych został 
skrócony z 3 miesięcy do 45 dni, 
o ile zeznanie zostanie złożone 
drogą elektroniczną. Nie oznacza 
to jednak, że podatnicy będą ocze-
kiwali na zwrot nadpłaty podatku 
aż 45 dni. To termin maksymalny, 
urzędy skarbowe będą się starały, 
aby podatnicy którzy złożą zezna-
nie podatkowe za pośrednictwem 
środków komunikacji elektro-
nicznej otrzymali zwrot nadpłaty 
podatku jak najszybciej. Jeżeli po-
datnik nie złoży samodzielnie ze-
znania PIT, ani nie odrzuci zezna-
nia przygotowanego przez KAS, to 
z upływem 30 kwietnia zostanie 
ono automatycznie zaakcepto-
wane. W sytuacji, gdy z zeznania 
przygotowanego w usłudze Twój 
e-PIT będzie wynikała kwota po-
datku do zapłaty, urząd skarbowy 
do końca maja prześle podatniko-
wi informację o podatku do za-
płaty. Podatnik będzie miał 7 dni 
na zapłatę podatku – termin ten 
będzie liczony od dnia otrzymania 
informacji z urzędu. Za okres od 1 
maja do upływu 7-dniowego ter-
minu podatnikowi nie będą nali-
czane odsetki za zwłokę w zapła-
cie podatku.

Do tematu będziemy oczy-
wiście wracać. Warto jednak pa-
miętać, że czas na rozliczenie 
z fiskusem, niezależnie do formy 
jaką wybierzemy, mija z końcem 
kwietnia.

Lidia Jagielska

Kikół

Ich twarze brzmią znajomo
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. I. A. Zboińskiego po raz czwarty odwiedzili 
studio telewizyjne w Warszawie. Tym razem uczestniczyli w nagraniu odcinka 
„Twoja twarz brzmi znajomo”, który obejrzymy w telewizji w Wielką Sobotę.

W minionym tygodniu ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Kikole 
po raz trzeci uczestniczyli w nagra-
niu programu „Twoja twarz  brzmi 
znajomo” w Telewizji Polsat. Wcze-
śniej odwiedzili także studio TVN. 
Byli na planie teleturnieju „Milione-
rzy”. – Dzięki wyjazdom do telewi-
zji uczniowie zapoznali się z pracą 

reżysera, kamerzysty, scenografa, 
charakteryzatora oraz innych lu-
dzi pracujących przy nagraniach – 
mówi Anna Kroplewska. – Przede 
wszystkim jednak mieli możliwość 
zobaczenia na żywo piosenkarzy 
oraz aktorów występujących w tym 
programie. Była to doskonała oka-
zja do porozmawiania lub zrobienia 

zdjęć z artystami. W czasie wystę-
pów uczniowie doskonale się ba-
wili. Od mocnych braw i głośnych 
okrzyków bolały ręce i gardła. Była 
to wspaniała zabawa i przygoda.

Uczniowie z Kikoła uczestni-
czyli w 9 odcinku programu „Two-
ja twarz brzmi znajomo”. Wszyscy 
zgodnie potwierdzają, że wrażenia 

z pobytu w studiu są niezapomnia-
ne. Zachęcają teraz nasi młodzi 
reprezentanci wszystkich naszych 
czytelników do obejrzenia tego 
szczególnego dla nich odcinka mu-
zycznego programu. Emisja zapla-
nowana jest, oczywiście w Polsacie, 
20 kwietnia, czyli w Wielką Sobotę 
po godzinie 22. Uczniowie zdradza-
ją nam, że mają ogromną nadzieję, 
że oglądający program będą mieli 
szczęście zobaczyć na widowni zo-
baczycie kogoś znajomego.

Oglądajmy więc program „Two-
ja twarz brzmi znajomo” w Wiel-

ką Sobotę w Polsacie i skupmy się 
nie tylko na wspaniałych jurorach: 
Małgorzacie Walewskiej, Katarzynie 
Skrzyneckiej, Kacprze Kuszyńskim 
i Pawle Królikowskim, prowadzą-
cych program Macieju Dowborze 
i Piotrze Gąsowskim oraz utalento-
wanym artystom wcielającym się 
w role znanych w świecie wokali-
stów, ale także, a może tym razem 
szczególnie na widowni. Twarze 
uczniów z Kikóła brzmią przecież 
znajomo.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane



aktualności4 Czwartek 11 kwietnia 2019 LIPNO–CLI.PL

Stop pożarom traw
POWIAT  Strażacy z lipnowskiej komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej apelują do wszystkich 
mieszkańców regionu o powstrzymanie się od wypalania traw. – Wypalanie trawy, słomy, pozostałości na 
polach jest przyczyną pożarów – przestrzega mł. kpt. Patryk Szajgicki

Ruszyła kampania społeczna 
i naszych strażaków z lipnowskiej 
komendy, i Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 
Hasło przewodnie to „Stop po-
żarom traw”. Szczegóły dostępne 
są na stronie www.stoppozarom-
traw.pl.

– Przełom zimy i wiosny to 
okres, w których wyraźnie wzra-
sta liczba pożarów traw na łąkach 
i nieużytkach rolnych – mówi 
młodszy kapitan Patryk Szaj-
gicki z KP PSP w Lipnie. – Spo-
wodowane jest to wypalaniem 
suchych traw i pozostałości ro-
ślinnych. Obszary zeszłorocznej 
wysuszonej roślinności stano-
wią doskonały materiał palny, co 
w połączeniu z działalnością ludzi 
skutkuje gwałtownym wzrostem 
pożarów. Największa liczba po-
żarów traw przypada na marzec 
i kwiecień. Tylko na terenie po-
wiatu lipnowskiego w ostatnich 
latach rokrocznie strażacy wy-
jeżdżają kilkadziesiąt razy do zda-
rzeń związanych z pożarami traw. 
I tak w 2015 roku mieliśmy 120 po-
żarów, w 2016 roku – 93 pożary, 
w 2017 roku – 64 pożary, a w 2018 
roku 107 pożarów. W roku bieżą-

cym do 3 kwietnia odnotowaliśmy 
już 29 pożarów traw.

Statystyki są przerażające. 
Strach jest ogromny, bowiem su-
chych traw i chwastów nie braku-
je w otoczeniu domostw i dróg. 
Niebezpieczeństwo rozprzestrze-
nienia się pożaru na okoliczne czy 
przyległe budynki, arterie, obiek-
ty dotyczy nie tylko mieszkańców 
wsi, ale też miast. W miastach nie 
brakuje bowiem nieużytków, po-
zostawionych bez nadzoru wła-
ścicielskiego czy urzędniczego, 
stwarzających realne zagrożenie 
podpaleniem.

– Należy zaznaczyć, że za 
większość pożarów traw odpo-
wiedzialny jest człowiek – za-
strzega strażak zawodowy Patryk 
Szajgicki. – Niestety wśród wielu 
ludzi panuje mylne przekonanie, 
że spalenie suchej trawy użyź-
ni w sposób naturalny glebę, co 
spowoduje jej szybszy i bujniej-
szy odrost, a tym samym przy-
niesie korzyści ekonomiczne. Jest 
to jednak całkowicie błędne my-
ślenie. Rzeczywistość wskazuje, 
że wypalanie traw prowadzi do 
nieodwracalnych, niekorzystnych 
zmian w środowisku naturalnym, 

ziemia wyjaławia się, zahamowa-
ny zostaje bardzo pożyteczny, na-
turalny rozkład resztek roślinnych 
oraz asymilacja azotu z powie-
trza. Do atmosfery przedostaje 
się szereg związków chemicznych 
będących truciznami zarówno dla 
ludzi jak i zwierząt.

Należy pamiętać, że po zi-
mie trawy są wysuszone i palą się 
bardzo szybko. Prędkość rozprze-
strzeniania się pożaru może wy-
nosić ponad 20 km/h (a szybki bieg 
to prawie 20 km/h, szybka jazda 
na rowerze to około 30 km/h). 
W rozprzestrzenianiu ognia po-
maga także wiatr. W przypadku 
dużej jego prędkości i gwałtownej 
zmiany kierunku, pożary bardzo 
często wymykają się spod kon-
troli i przenoszą na pobliskie lasy 
i zabudowania. Niejednokrotnie 
w takich pożarach ludzie tracą 
dobytek całego życia. Występuje 
również bezpośrednie zagroże-
nie dla zdrowia i życia ludzi oraz 
zwierząt.

– Pożary traw na nieużyt-
kach, z uwagi na ich charakter 
i zazwyczaj duże rozmiary, anga-
żują znaczną liczbę sił i środków 
ratowniczych – wyjaśnia Szajgic-
ki. – Każda tego typu interwencja 
to poważny wydatek finansowy. 
Strażacy zaangażowani w gasze-
nie pożarów traw na łąkach i nie-
użytkach, w tym samym czasie 
mogą być potrzebni do ratowania 
życia, zdrowia i mienia ludzkiego 
w innym miejscu. Może się zda-
rzyć, że przez lekkomyślność lu-
dzi związaną z wypalaniem traw, 
nie dojadą z pomocą na czas tam, 
gdzie będą bardzo potrzebni.

Wypalanie traw jest zabro-
nione i ten zakaz trzeba nie tylko  
zapamiętać, ale i przestrzegać go, 
bez wyjątków. I egzekwować od 

innych. I karać zakazane zacho-
wania. Zakaz wypalania traw za-
warto w wielu aktach prawnych, 
między innymi w ustawie z 16 
kwietnia 2004 roku o ochronie 
przyrody w art. 124: „Zabrania się 
wypalania łąk, pastwisk, nieużyt-
ków, rowów, pasów przydroż-
nych, szlaków kolejowych oraz 
trzcinowisk i szuwarów” i w art. 
131: „Kto wypala łąki, pastwiska, 
nieużytki, rowy, pasy przydrożne, 
szlaki kolejowe, trzcinowiska lub 
szuwary – podlega karze aresztu 
albo grzywny”. Ustawa z 28 wrze-
śnia 1991 roku o lasach w art. 30 
ust. 3: „W lasach oraz na terenach 
śródleśnych, jak również w odle-
głości do 100 metrów od granicy 
lasu, zabrania się działań i czyn-
ności mogących wywołać niebez-
pieczeństwo, a w szczególności: 
rozniecania ognia poza miejscami 
wyznaczonymi do tego celu przez 
właściciela lasu lub nadleśnicze-
go, korzystania z otwartego pło-
mienia, wypalania wierzchniej 
warstwy gleby i pozostałości ro-
ślinnych.”

Za wykroczenia tego typu 
grożą surowe sankcje. I tak z ar-
tykułu 82 § 1 Kodeksu wykroczeń 
grozi kara aresztu, nagany lub 
grzywny, której wysokość może 
wynosić od 20 do 5000 złotych, 
ale już z artykułu 163 § 1 Kodeksu 
karnego zagrożenie karą jest wyż-
sze: „Kto sprowadza zdarzenie, 
które zagraża życiu lub zdrowiu 
wielu osób albo mieniu w wiel-
kich rozmiarach, mające postać 
pożaru, podlega karze pozbawie-
nia wolności od roku do lat 10”.

– W walkę ze zjawiskiem wio-
sennego wypalania traw włączyła 
się Unia Europejska – informuje 
Szajgicki. – Założenia polityki rol-
nej UE regulują między innymi 

zagadnienia ochrony środowiska 
w rolnictwie. W ślad za Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa należy stwierdzić, że 
wypalanie traw jest środowisko-
wo szkodliwe, ale także surowo 
zabronione. Za wypalanie traw 
grożą, oprócz kar nakładanych 
np. przez policję czy prokura-
turę także dotkliwe kary finan-
sowe nakładane przez agencję 
w postaci zmniejszenia od 5 do 
25 %, a w skrajnych przypadkach 
nawet odebrania należnej wyso-
kości wszystkich rodzajów dopłat 
bezpośrednich za dany rok. Prze-
strzegamy przed zagrożeniami 
wynikającymi z wypalania roślin-
ności.

Przestrzegamy razem ze stra-
żakami o powstrzymanie się od 
wypalania, podpalania. Prosimy 
też służby do tego upoważnione 
o egzekwowanie zakazów i kar 
za ich nieprzestrzeganie. Apel 
jest tym istotniejszy, że z danych 
uzyskanych z komendy straży po-
żarnej w Lipnie jasno wynika, że 
wypalanie nie jest sporadyczne 
w naszym regionie. Ogień nie-
zwykle łatwo rozprzestrzenia się 
i zwykle sprawca wypalania nawet 
nie zdaje sobie sprawy z zagroże-
nia stwarzanego swoim zachowa-
niem. Problem potęguje wiosen-
na susza i duża ilość nieużytków 
zlokalizowanych w sąsiedztwie 
domostw, także w miastach. Na 
zdjęciu pokazujemy przykładową 
łąkę zostawioną między zabudo-
waniami na jednej z lipnowskich 
gęsto zamieszkanych ulic. Może 
takie obrazki i merytoryczne wy-
jaśnienia strażaka pozwolą zrozu-
mieć, jak jedna iskra może stać się 
przyczyną ogromnego pożaru.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Lipno 

Bibliotekarze odwiedzą czytelników
Władze biblioteki zachęcają mieszkańców niepełnosprawnych i seniorów do ko-
rzystania z darmowej usługi bibliotecznej „Książka na telefon”.

Usługa biblioteczna „Książka 
na telefon” to oferta Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Lipnie skiero-
wana do osób starszych, chorych, 
niepełnosprawnych ruchowo, 
mieszkających na terenie miasta 
Lipna, które nie mają możliwości 
skorzystania z pomocy rodziny lub 
znajomych, aby wypożyczyć książ-
ki.

– Teraz wystarczy jeden te-
lefon, by zdobyć ciekawą książkę, 
by mieć stały dostęp do literatury 
– wyjaśnia dyrektor miejskiej bi-

blioteki publicznej Ewa Charyton. 
– Oferta jest całkowicie bezpłat-
na. Dla bezpieczeństwa zaintere-
sowanych czytelników pracownik 
biblioteki ustali dokładny termin 
i czas dostarczenia książek. Będą 
to ci sami, znani czytelnikom bi-
bliotekarze z wypożyczalni dla 
dorosłych. Doświadczenia naszych 
bibliotekarzy w tym zakresie są 
bardzo pozytywne. Spotykają się 
z miłym przyjęciem i wdzięczno-
ścią. Indywidualne i wyrozumiałe 
podejście pracowników biblioteki 

skłania czytelników do wymiany 
poglądów. Dyskusje toczą się wo-
kół przeczytanych książek, ale nie-
rzadko są też okazją do rozmów 
dotyczących spraw osobistych. 
Gusta czytelników są zróżnicowa-
ne. Uznaniem cieszą się biografie, 
wywiady z ciekawymi ludźmi, lite-
ratura faktu i powieści historycz-
ne, obyczajowe i przygodowe.

W pierwszym kwartale 2019 
roku z usługi „Książka na telefon” 
skorzystało pięć osób, dostarczono 
im w tym okresie 52 książki. Łącz-

nie bibliotekarze odwiedzili tych 
czytelników w ich domach 12 razy. 
Bibliotekarze przyznają, że obsłu-
ga osób starszych, chorych i nie-
pełnosprawnych ruchowo wyma-
ga więcej czasu i przygotowania, 
ale dotychczas akcja przebiega bez 
najmniejszych problemów z za-
dowoleniem obu stron, i biblio-
tekarzy, i czytelników. Lipnowscy 
bibliotekarze z miejskiej książnicy 
są, co potwierdza nasza redakcyj-
na wieloletnia współpraca z nimi, 
wzorem kompetencji, profesjonali-
zmu i życzliwości wobec czytelnika 
w każdym wieku. Przebieg każdej 
akcji, zarówno lekcji bibliotecz-
nych, spotkań z milusińskimi, czy 
akcji dla dorosłych czytelników, 
a teraz seniorów jest więc wzoro-
wy zawsze. A lipnowscy bibliote-

karze miejscy nie spoczywają na 
laurach i już w chwili zakończenia 
jednej akcji przygotowują się do 
kolejnej. I wciąż udoskonalają.

– Jeszcze wiele jest do zro-
bienia, jednak są również powody 
do zadowolenia z podjętych już 
działań i aktywności – przyznaje 
szefowa książnicy Ewa Charyton. 
– Gorąco zachęcamy zaintere-
sowanych, rodziny chorych czy 
starszych czytelników, którym 
spodobał się zamysł oferty, o kon-
takt z pracownikami lipnowskiej 
biblioteki.

Osobą odpowiedzialną za ko-
ordynację zadania „Książka na te-
lefon” jest dyrektor Ewa Charyton. 
Dzwonić należy pod numer 54 288 
35 35.

Lidia Jagielska
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GMINA TŁUCHOWO  Jak co roku od sześciu lat, gdy tylko słońce zaczyna mocniej przygrzewać, tłu-
chowski Klub Motocyklowy Wolny Duch rusza w trasę, zabierając ze sobą miłośników dwóch kółek. Tym 
razem na zlot wybrali jezioro niedaleko Wielgiego

Motocykliści pożegnali zimę

Tłumy motocyklistów – było 
ich blisko 400 – żegnało zimę, 
a witało wiosnę. Organizatorem 
jak co roku był Klub Motocy-
klowy Wolny Duch z Tłuchowa. 
– Spotykamy się już szósty raz. 
Za każdym razem na miejsce 
spotkania wybieramy inną gmi-
nę. Dzisiaj jesteśmy tu – nad 
jeziorem w Piasecznie w gminie 
w Wielgiem – mówił Karol Jan-
kowski, prezes Wolnego Ducha.

Zanim motocykliści oficjal-
nie wyruszyli w trasę, zgroma-

dzili się w tłuchowskim kościele, 
by uczestniczyć we mszy świę-
tej. Następnie wsiedli na swe 
jednoślady i eskortowani przez 
policjantów ruszyli w paradzie 
w kierunku Wielgiego. Spotkali 
się nad jeziorem w Piasecznie, 
aby symbolicznie odgonić zimę 
poprzez spalenie marzanny. Na 
koniec wspólnym pieczeniem 
kiełbasek zakończyli imprezę.

– Przyjeżdżam do Tłucho-
wa na motomarzannę od sze-
ściu lat. To niesamowite prze-

życie, że w tak licznym gronie 
możemy rozpocząć nowy sezon 
– mówi Bogdan Łukaszewski, 
jeden z uczestników zlotu. – 
Mamy ogromną nadzieję, że ten 
sezon dla wszystkich miłośni-
ków motocykli będzie radosny 
i bezpieczny – dodaje Andrzej 
Piasecki.

Na uczestników pikniku cze-
kało jeszcze wiele atrakcji, m.in. 
koncert zespołu rockowego. 

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Lipno

Szli drogami krzyżowymi
W miniony piątek mieszkańcy miasta i gminy Lipno pokonali ekstremalne drogi 
krzyżowe. Patronem tegorocznego nocnego pielgrzymowania był biskup diecezji 
włocławskiej ks. Wiesław Alojzy Mering.

– Piękne wyzwanie, piękne 
podjęcie drogi i świadectwo swojej 
wiary i swojej miłości do Jezusa – 
mówił proboszcz parafii bł. Micha-
ła Kozala Henryk Kołodziejczyk. 
– W ten sposób budujemy kościół, 
przyczyniamy się do tego, że wiara, 
która dzisiaj z różnego powodu jest 
wyśmiewana, niejako przekształ-
ca się w pojęcie krzyża dla Jezusa. 
Dlatego dziękuję wszystkim, którzy 
nie wstydzą się mówić o Jezusie, 
którzy nie wstydzą się świadczyć 
o Jezusie, między innymi uczestni-
cząc w ekstremalnej drodze krzy-
żowej. Dzisiaj w sposób szczególny 
jest z nami sercem ksiądz biskup 
Wiesław Mering, który patronuje 
drodze krzyżowej rejonu Lipno. 
Niech w czasie EDK nie zabraknie 
modlitwy w intencji kościoła w Pol-
sce, naszej ojczyźnie, naszej parafii, 
w intencji dzieci, młodzieży i doro-
słych, którzy tworzą kościół i czują 
się za niego odpowiedzialni.

120 osób wyruszyło w piątek, 
po wieczornej mszy świętej, z ko-
ścioła bł. Michała Kozala, w cztery 
trasy ekstremalnej drogi krzyżowej. 
Niektórzy szli ponad czterdzieści 
kilometrów, inni dwadzieścia kilo-
metrów, wszyscy w ciszy, skupie-
niu, modlitwie, rozważaniu. Zwień-
czeniem było spotkanie i czuwanie 
w lipnowskiej farze.

– Cieszę się, że po raz kolejny 
zostaje podjęta wielkopostna inicja-
tywa ekstremalnej drogi krzyżowej 
w Lipnie – napisał w swoim prze-
słaniu do uczestników ks. biskup 
Wiesław Mering. – Organizatorom 
i uczestnikom życzę głębokiego 
przeżycia modlitewnego wyzwania 
i wielu dobrych, duchowych owo-
ców. Z serca udzielam pasterskiego 
błogosławieństwa.

Organizatorką lipnowskiej EDK 
jest Kinga Zajączkowska.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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POWIAT  Eliminacje gminno-powiatowe ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pod hasłem 
,,Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się w miniony piątek w Trzciance. Do etapu wojewódzkiego za-
kwalifikowały się Oliwia Kołoszczyńska i Joanna Nowakowska

Mistrzowie wiedzy pożarniczej

– Para prezydencka wybrała 
osiem polskich nowel, które będą 
lekturą tegorocznej, ósmej edycji 
Narodowego Czytania – zdradza 
dyrektor naszej książnicy Ewa 
Charyton. – Prezydent Andrzej 
Duda z małżonką dokonali wybo-

ru z ponad stu propozycji tytułów 
przesłanych do KancelariiPrezy-
denta. Narodowe Czytanie odbę-
dzie się u nas 7 września. Już dziś 
serdecznie zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców naszego mia-
sta do udziału w tym niezwykłym 

wydarzeniu kulturalnym.
W Skępem narodowe czytanie 

wyjątkowo odbędzie się 31 sierp-
nia z racji przypadającej w dniu 
ogólnonarodowej akcji czytelni-
czej wigilii odpustu w skępskim 
sanktuarium.

Lektury tegorocznej ak-
cji czytelniczej to „Dobra pani” 
Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii 
Konopnickiej, „Katarynka” Bole-
sława Prusa, „Mój ojciec wstępu-
je do strażaków” (ze zbioru: „Sa-
natorium pod Klepsydrą”) Bruno 
Schulza, „Orka” Władysława Stani-
sława Reymonta, „Rozdzióbią nas 
kruki, wrony” Stefana Żeromskie-
go, „Sachem” Henryka Sienkiewi-
cza, „Sawa” (z cyklu: „Pamiątki So-
plicy”) Henryka Rzewuskiego.

– To klasyka polskiej noweli 
i taki właśnie tytuł będzie miała 
tegoroczna edycja Narodowe-
go Czytania – podkreśla prezy-
dent Andrzej Duda, zachęcając 

do udziału w tegorocznej edycji, 
a Agata Kornhauser-Duda doda-
je, że utwory reprezentują różne 
epoki i style – od romantyzmu po 
dwudziestolecie międzywojenne 
– „ale łączy je to, co najważniej-
sze: są na trwale wpisane w histo-
rię polskiej literatury.

Ubiegłoroczna akcja miała 
wyjątkowy charakter, bo w związ-
ku z jubileuszem 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległo-
ści wszyscy czytali „Przedwiośnie” 
Stefana Żeromskiego, ale ponadto, 
przez cały rok, także „Antologię 
Niepodległości” – specjalnie przy-
gotowany na tę okazję zbiór po-
wstałych na przestrzeni wieków 
utworów, zaliczanych do kanonu 
polskiej literatury patriotycznej.

Powieść Żeromskiego pod-
czas wrześniowego finału akcji 
była czytana na wszystkich kon-
tynentach, w blisko 3 tysiącach 
miejsc na całym świecie, w tym 
w 134 poza granicami Polski, w 33 
krajach, nawet na Antarktydzie. 
I oczywiście w Lipnie, na central-
nym placu miasta, przed ratu-
szem miejskim.

W tym roku też tak będzie. 
Przygotowania już ruszyły. Zna-
my tytuły lektur, teraz czas na 
formalności, zgłoszenia, wybór 

czytających, scenariusz spotkania 
czytelniczego, które w naszym 
mieście ma charakter wyjątkowy.

Narodowe czytanie organizo-
wane jest przez prezydenta RP od 
2012 roku. Zostało zainicjowane 
wspólną lekturą „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza. W 2013 roku 
w całej Polsce odbyło się czytanie 
dzieł Aleksandra Fredry, a pod-
czas następnych edycji przeczy-
tano kolejno: „Trylogię” Henryka 
Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bole-
sława Prusa. W 2016 roku Andrzej 
Duda i Agata Kornhauser -Duda 
rozpoczęli Narodowe Czytanie 
„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza 
w warszawskim Ogrodzie Saskim. 
W 2017 roku lekturą Narodowego 
Czytania było „Wesele” Stanisława 
Wyspiańskiego. W całej Polsce i za 
granicą dramat ten przeczytano 
w ponad 2000 miejsc, a w Lipnie 
wtedy zainscenizowano staropol-
skie wesele z muzyką i scenogra-
fią. W ubiegłym roku na central-
nym placu miasta stanęły szklane 
domy, a skępski Rynek zamienił 
się w czytelnię plenerową przy 
fontannie. O tym, czego można 
spodziewać się w tym roku, bę-
dziemy informować na bieżąco 
w CLI. 

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Miejska biblioteka publiczna w Lipnie i książnica w Skępem już zaczęły przygoto-
wania do ósmej edycji narodowego czytania. W tym roku wysłuchamy interpre-
tacji polskich nowel w wykonaniu znanych z życia miast osób.

Lipno/Skępe

Nowele na narodowe czytanie

– W remizie OSP w Trzcian-
ce, w gminie Tłuchowo prze-
prowadziliśmy eliminacje 
gminno-powiatowe Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej ,,Młodzież zapobiega 
pożarom” – opowiada młodszy 
kapitan Patryk Szajgicki z Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Lip-
nie. – Organizatorem turnieju 
był Zarząd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP w Tłuchowie, Zarząd 
Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Lipnie, Komenda Powia-
towa PSP w Lipnie oraz Ochot-
nicza Straż Pożarna w Trzcian-
ce. Konkurs przeprowadziliśmy 
w dwóch grupach: w grupie klas 

I-VI szkół podstawowych oraz 
w grupie klas VII-VIII szkół pod-
stawowych i klas III gimnazjów. 
W rywalizacji wzięło udział 18 
uczniów ze szkół z terenu gminy 
Tłuchowo.

Poczynaniom adeptów po-
żarnictwa wnikliwie przypatry-
wali się, przysłuchiwali i oceniali 
członkowie konkursowej komisji 
sędziowskiej: bryg. w stanie spo-
czynku Jerzy Fydrych jako prze-
wodniczący jury oraz mł. kpt. 
Paweł Śliwiński i mł. kpt. Patryk 
Szajgicki.

– Konkurs został przepro-
wadzony w formie eliminacji 
ustnych – wyjaśnia mł. kpt. Pa-
tryk Szajgicki. – W poszczegól-
nych grupach wiekowych, aby 

rozstrzygnąć turniej, niezbędne 
było przeprowadzenie dogry-
wek.

Ostatecznie wśród uczniów 
klas I-VI zwyciężyła Oliwia Ko-
łoszczyńska. Drugie miejsce 
zajął Michał Zych, a trzecie 
Krzysztof Kozakiewicz. Tuż za 
podium uplasowała się Gabriela 
Przymirska, a dalej w kolejności 
Kacper Podkowski, Kacper Rani-
szewski, Martyna Krzemińska, 
Wiktoria Kalinowska, Szymon 
Janiszewski i Weronika Jabłoń-
ska.

W grupie uczniów klas VII-
VII podstawówek oraz gimna-
zjalistów z klas III wygrała beza-
pelacyjnie Joanna Nowakowska. 
Drugie miejsce wywalczyła Rok-

sana Zawadzka, trzecie Szymon 
Woźnicki. Na czwartym miejscu 
znaleźli się: Monika Marku-
szewska, Patrycja Lewandowska 
i Szymon Mrowicki, na piątym 
miejscu Krzysztof Kuich, a na 
szóstym Patrycja Ziemkiewicz.

Uczestnicy turnieju walczyli 
o cenne nagrody, które ufundo-
wali: Komenda Powiatowa PSP 
w Lipnie, Dariusz Domagalski 
firma ,,DRWAL”, Zarząd Oddzia-
łu Powiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP 
w Lipnie oraz brygadier w stanie 
spoczynku Janusz Krasucki.

Rozgrywki eliminacyjne 
obserwował p.o. komendanta 
powiatowego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Lipnie brygadier 
Piotr Rutkowski oraz prezes 

zarządu Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP druh Andrzej 
Pączkowski.

– W wyniku przeprowadzo-
nego w miniony piątek turnieju 
do eliminacji na szczeblu wo-
jewódzkim zakwalifikowały się 
Oliwia Kołoszczyńska z grupy 
młodszej i Joanna Nowakow-
ska z grupy starszej –informu-
je Patryk Szajgicki. – Eliminacje 
wojewódzkie Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
,,Młodzież zapobiega pożarom” 
odbędą się 26 kwietnia w Bo-
brownikach. Serdecznie zapra-
szamy.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane
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LIPNO  2 kwietnia na placu Dekerta setki uczniów, nauczycieli, przedszkolaków, mieszkańców i samorzą-
dowców zainaugurowało tegoroczne obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

Niebieskie miasto

We wtorkowe przedpołudnie 
ulicami Lipna przeszły niebieskie 
pochody z balonami, transparen-
tami, ze zrozumieniem. Wszyscy 
spotkali się na centralnym placu 
miasta, by sprzed ratusza miej-
skiego wypuścić w niebo niebie-
skie balony, symbol zrozumienia 
autyzmu.

– Bardzo cieszę się, że tak 
wiele osób, szkół, przedszkoli od-
powiedziało na nasz apel i jest 
nas dzisiaj tutaj tak wielu – mówi 
organizatorka lipnowskiej niebie-
skiej akcji Agnieszka Sikorska, na-
uczycielka z lipnowskiej „trójki”. – 
Zaczynaliśmy maleńką grupką na 

moście, a w tym roku w centrum 
miasta jest szkoła podstawowa 
nr 3, szkoła podstawowa nr 2, ale 
też Zespół Szkół Technicznych, 
społeczność szkolna z Karnkowa, 
z lipnowskiej „piątki, przedszko-
laki, stowarzyszenie „Wszyscy 
razem”. Jestem bardzo szczęśliwa 
i wszystkim za udział bardzo ser-
decznie dziękuję. Obiecuję akcję 
za rok i już dzisiaj zapraszam.

Inicjatorka niebieskiej ak-
cji Agnieszka Sikorska wspól-
nie z włodarzem Lipna Pawłem 
Banasikiem wypuściła w niebo 
dziesiątki symbolicznych, nie-
bieskich baloników. Członkowie 

stowarzyszenia „Wszyscy razem” 
obdarowali uczestników ciepłymi 
słowami i słodkimi upominkami 
w kolorach niebieskich i „sercem 
dla autyzmu”.

– My zakupiliśmy specjalne 
cztery lampy, które oświetlają 
nasz ratusz w kolorze niebieskim 
– zdradza nam burmistrz Paweł 
Banasik. – Cieszę się bardzo, że 
akcja w naszym mieście przy-
brała takie rozmiary, że tak wiele 
osób wspiera i rozumie. Bardzo 
wszystkim dziękuję za ten sym-
bol świadomości autyzmu.

To Organizacja Narodów Zjed-
noczonych ustanowiła 2 kwietnia 
Światowym Dniem Wiedzy o Au-
tyzmie. Ogólnoświatowa inicja-
tywa „Na niebiesko dla autyzmu” 
rozpoczęła we wtorek obchody 
światowego, krajowego i lipnow-
skiego miesiąca wiedzy o tym za-
burzeniu. Celem akcji jest pomoc 
w zrozumieniu autyzmu i uwraż-
liwienie innych na problemy do-
tkniętych nim osób i ich rodzin.

– W niebieskim marszu 
uczestniczymy razem z naszymi 
przedszkolakami, wśród których 
są dzieci dotknięte autyzmem – 
mówi nam nauczycielka przed-
szkola Joanna Kilanowska. – Jest 

to więc dla nas szczególna akcja, 
bardzo ważna. Dzisiaj swoje świę-
to obchodzą nasze dzieci auty-
styczne. My wszyscy jesteśmy 
dzisiaj niebiescy.

Najczęściej zadawanym we 
wtorek pytaniem było: „dlaczego 
wybrano kolor niebieski ?” Otóż 
okazuje się, że właśnie kolor nie-
bieski jest uznawany za najgłęb-
szy z kolorów, rozpływający się 
w nieskończoności horyzontu. 
Jako barwa najczystsza i najzim-
niejsza zarazem staje się najbar-
dziej odrealnioną ze wszystkich 
barw. Pewnie stąd jej skojarzenie 
z autyzmem.

Autyzm jest zaburzeniem, 
u podstaw którego leży niepra-
widłowe funkcjonowanie układu 
nerwowego, jest zaburzeniem 
rozwoju. Typowe dla niego niepra-
widłowości ujawniają się w trzech 
sferach: relacji społecznych, ko-
munikacji i wzorca zachowań, 
charakteryzującego się pewnym 
schematyzmem. Nasilenie trud-
ności specyficznych dla autyzmu, 
a także poziom funkcjonowania 
osób nim dotkniętych jest bardzo 
zróżnicowany, dlatego też często 
w odniesieniu do tego zaburzenia 
używa się terminu „spektrum za-

burzeń autystycznych”.
Autyzm nie jest problemem 

innych ludzi, to nie jest tak, że 
nas ten problem nie dotyczy. 
W ostatnich latach wzrosła czę-
stość występowania zaburzeń 
należących do autystycznego 
spektrum. Z niektórych badań 
wynika, że obecnie mogą one wy-
stępować nawet u jednej na 100 
osób. Te statystyki w zastraszają-
cym tempie rosną z roku na rok. 
ONZ oficjalnie uznał autyzm za 
jeden z największych problemów 
zdrowotnych świata obok raka, 
cukrzycy i AIDS. Dlatego tak waż-
na jest świadomość autyzmu. To 
właśnie dlatego na niebiesko roz-
świetliły się we wtorek budynki 
na całym świecie. Może przykuje 
to uwagę, skłoni do poszerzenia 
wiedzy o autyzmie. Może właśnie 
dzięki temu zmieni się sposób po-
strzegania innych ludzi i widząc 
w przestrzeni publicznej rozkrzy-
czanego, czasem „agresywnego” 
czterolatka i trochę bezradnych 
wobec jego zachowanie rodziców 
nie nasunie się nikomu myślenie, 
że to na pewno efekt „bezstreso-
wego wychowania”.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Gmina Lipno

Przedszkolny dzień sportu
W minioną piątek milusińscy z przedszkola samorządowego w Karnkowie uczest-
niczyli w dniu sportu. Wszyscy wygrali, bo najważniejszy był zapał do ćwiczeń.

To był pierwszy taki dzień 
sportu w życiu przedszkolnej 
społeczności z Karnkowa. De-
biut okazał się jednak strzałem 

w dziesiątkę, wszystkie maluchy 
dzielnie stanęły na parkiecie 
hali sportowej i pokazały swoje 
umiejętności sportowe.  A war-

to p odkreślić, że p przedszkol-
ny dzień sportu odbył się pod 
wszystko wyjaśniającym ha-
słem” „W zdrowym ciele zdrowy 

duch”.
– Z racji tego, że świętujemy 

Dzień Sportu, to wszystkie dzieci 
i ich wychowawczynie do przed-
szkola przyszły w strojach spor-
towych – mówi przedszkolanka 
Wioletta Drożyńska. – Konku-
rencje sportowe przeniosły się 
na salę gimnastyczną, gdzie 
razem z nauczycielami: Krzysz-
tofą Grzywińską i Michałem 

Wiśniewskim oraz z kolegami 
i koleżankami ze starszych klas 
nasze dzieci z zapałem uczest-
niczyły w  zadaniach. Ćwiczyły 
równowagę, zwinność, rzucanie 
do celu, ale przede wszystkim 
współpracę w zespole. Rywali-
zacji sportowej towarzyszył gło-
śny doping i świetna zabawa.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane
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R E K L A M A

zamienili się narodowościami
GMINA KIKÓŁ  1 kwietnia w szkole podstawowej w Woli odbyła się trzecia już edycja akcji „Regiony 
świata”. Każdy uczeń wcielił się w kolegę innej narodowości. Brawom nie było końca, a zdobyta w czasie 
prezentacji wiedza będzie procentować

– Nasi uczniowie wcielają 
się w role dzieci innych narodo-
wości, ale nie tylko przebiera-
ją się, malują, ale też śpiewają, 
tańczą, prezentują zwyczaje, 
codzienne życie, przygotowu-
ją tradycyjne dla danego kraju 
potrawy i opowiadają nam o da-
nym regionie i żyjących tam lu-
dziach – opowiada nauczycielka 
szkoły w Woli Iwona Kwaśniew-
ska. – Akcja ta odbywa się już po 
raz trzeci, w tym roku nagrody 
otrzymują wszyscy, nie wybie-
ramy najlepszej drużyny. Myślę, 
że to trafny pomysł na prima 
aprilis. Zwieńczeniem naszej ak-

cji jest wspólny piknik z zabawą 
i poczęstunkiem.

W poniedziałek 1 kwietnia 
w szkole w Woli trudno było 
znaleźć „polskiego” ucznia, 
ale nie brakowało cudownych 
mieszkańców Chin, Hawajów, 
Antarktydy, Grenlandii, przed-
stawicieli Dzikiego Zachodu, 
USA, Meksyku, Egiptu, Afryki. 
Zabrzmiała muzyka z odległych 
stron, tańce popularne w innych 
kulturach porywały do zabawy, 
potrawy pachniały, wyglądały 
i smakowały nieco egzotycznie, 
ale pysznie. Uczniowie wnikli-
wie zapoznali też publiczność 

z tematyką danego regionu, 
a w szkolnej auli stanęły pirami-
dy, pojawiły się urocze pingwi-
ny, nie zabrakło zabaw rodem 
z westernów i światowej sławy 
artystów.

Akcja na szóstkę, brawa dla 
pomysłodawców i organizato-
rów, gratulacje dla uczniów za 
talentu aktorskie, taneczne, 
wokalne, satyryczne, ale przede 
wszystkim za mozolną pracę 
włożoną w przygotowanie tego 
wyjątkowego przedstawienia. 
Patronem medialnym był tygo-
dnik CLI.  

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Światowy czempionat w regionie więcej na str. 24

REGION 
Twój dzielnicowy jest „cool”? 

Zagłosuj na niego

Mały, ale naładowany
więcej na str. 11

Wiosenne wypalanie traw 
– fakty i mity

więcej na str. 10

Droga Krzyżowa w mieście
więcej na str. 22

Komenda Wojewódzka Policji 
w Bydgoszczy rozpoczyna III edy-
cję konkursu pn. „Przyjazny Dziel-
nicowy”. Dzielnicowy jako policjant 
pierwszego kontaktu to wizytów-
ka policji, stąd chęć docenienia roli 
tych funkcjonariuszy

– Dzielnicowy rozwiązał pro-
fesjonalnie twój problem? Wyróż-
nia się szczególną empatią i zaan-
gażowaniem w pomoc dzieciom, 
rodzinom w  trudnych sytuacjach 
życiowych? Napisz do nas i zgłoś 
dzielnicowego do konkursu – ape-
luje KWP w Bydgoszczy.

Celem konkursu jest wy-
różnienie dzielnicowych, którzy 
w ocenie społecznej wykazują się 
szczególnym zaangażowaniem 
i profesjonalizmem zawodowym, 
co skutkowało lub przyczyniło 
się do poprawy bezpieczeństwa 
lub rozwiązania problemu spo-
łeczności lokalnej. Policji zależy 
na wsparciu i docenieniu dzielni-
cowych wyróżniających się szcze-

gólną empatią i zaangażowanych 
w pomoc osobom w trudnych sy-
tuacjach życiowych.

Zgłoszenia do konkursu może 
dokonać osoba, instytucja lub or-
ganizacja i powinno ono dotyczyć 
indywidualnego dzielnicowego 
obecnie pełniącego służbę w jed-
nostce Policji zlokalizowanej na 
terenie województwa Kujawsko-
Pomorskiego.

Dzielnicowych można zgła-
szać: drogą elektroniczną, przesy-
łając zgłoszenie na adres e-mail: 
przyjazny.dzielnicowy@bg.policja.
gov.pl; listownie na adres: Wydział 

Prewencji, Komenda Wojewódz-
ka Policji w Bydgoszczy Aleja Po-
wstańców Wielkopolskich 7,  85-
090 Bydgoszcz.

Zgłoszenie powinno zawie-
rać: imię i nazwisko dzielnico-
wego; jednostka, w której służy 
zgłaszany dzielnicowy (nazwa 
i miejscowość); imię i nazwisko, 
miejscowość zamieszkania, numer 
telefonu osoby zgłaszającej w celu 
możliwości dokonania weryfikacji 
zgłoszenia; opis zdarzenia, proble-
mu, działalności dzielnicowego na 
rzecz zgłaszającego lub społecz-
ności lokalnej.

Zgłoszenia dzielnicowych do 
konkursu można przesyłać od  
1 kwietnia 2019 roku do 23 czerwca 
2019 roku. Zgodnie z regulaminem 
komisja konkursowa zweryfikuje 
zgłoszenia do dnia 01.07.2019 roku. 
Ogłoszenie wyników konkursu na-
stąpi w dniu 02.07.2019 roku na 
stronie internetowej Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Bydgosz-
czy.

Wręczenie nagród dla zwy-
cięzców odbędzie się podczas 
Wojewódzkich Obchodów Święta 
Policji.

(ak)
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Wiosenne palenie traw – fakty i mity
REGION  Czy wypalanie traw na wiosnę jest dozwolone? Czy przynosi ono pozytywne skutki? Odpo-
wiedzi na te i inne pytania znajdziecie w tym artykule

W Polsce w ubiegłym roku 
zanotowano prawie 150 tys. po-
żarów, wśród których 48.767 po-
żarów to pożary traw na łąkach 
i nieużytkach rolnych (stanowią 
33% sumy wszystkich pożarów). 
Spłonęło ponad 18 tys. hekta-
rów traw. Najwięcej pożarów 
traw odnotowano w miesiącu 
marcu i kwietniu. Jest to zawsze 
tradycyjny okres przełomu wio-
sny. W 2018 roku takich poża-
rów wiosennych, czyli w marcu 
i kwietniu było około 25 tys. 

W tym roku do 26 marca poża-
rów traw zanotowano już po-
nad 15 tysięcy. To bardzo dużo, 
a przecież do końca sezonu wio-
sennego jeszcze daleko. W woje-
wództwie Kujawsko-Pomorskim 
w tym roku pożarów traw było 
już 275. a gasiło je ponad 400 
strażaków.

Jakie są takiego 
wypalania traw?
W pożarach traw zginęło 

w ubiegłym roku 7 osób. Naj-
tragiczniejszy był jednak 2011 

rok, kiedy to na skutek wy-
palania traw zginęło 16 osób. 
Z każdym rokiem ta liczba ma-
leje, ale cyfra 7 zatrzymała się 
na dłużej. Trzeba pamiętać, że 
płonące trawy wraz z wiatrem 
rozprzestrzeniają się z prędko-
ścią 20 km/h., natomiast doro-
sły sprawny człowiek może się 
poruszać z prędkością 19 km/h. 
Jak więc widać z tego porówna-
nia, nie ma on żadnych szans na 
ucieczkę przed ogniem.

Jakie są inne skutki
 wypalania traw?
Oczywiście należy tu wy-

mienić skutki ekonomiczne ga-
szenia takich pożarów. Pożary 
traw powodują ogromne straty 
materialne. Powodują bardzo 
częsta stratę całego dobytku 
ludzi mieszkających w miejscu 
takiego pożaru. W 2018 roku 
straty finansowe z tego tytułu 
to prawie 33 mln złotych. Czas 
gaszenia takiego pożaru to śred-
nio 1 godzina. Na gaszenie ognia 
zużyto prawie 124 mln litrów 
wody. Wody, która mogłaby być 
zużyta na inne cele. Pożary traw 
wymagają zaangażowania dużej 
liczby strażaków i odpowiednie-
go sprzętu. To powoduje tak-
że duże koszty wykorzystania 
sprzętu i ludzi.

Dlaczego wypalamy?
Tutaj przyczyny istnienia 

takiego procederu są niezmien-
ne od lat. Istnieje błędne prze-
konanie, że wypalanie traw ma 
użyźnić glebę. Jest to przekona-
nie przykazywane bardzo często 
z pokolenia na pokolenie przez 
starszych ludzi. Wypalający tra-
wę chcą w ten sposób również 
usunąć z własnego pola nie-
chciane chwasty, które jednak 
bardzo często odradzają się na 
spalonej ziemi. Pojawia się jed-

nak nadzieja w młodym poko-
leniu, które jest coraz bardziej 
świadome, że wypalanie traw 
jest nieskuteczne i wręcz przy-
nosi straty, obniżając wielkość 
plonów.

Zdarzają się również przy-
padki głupoty, bo inaczej tego 
nie można nazwać, czyli podpa-
lanie z ciekawości i dla zabawy. 
Można wtedy obserwować ogień 
i całą akcję na żywo. Są to po-
jedyncze przypadki, ale niestety 
zauważalne.

Jakie są skutki 
dla podpalaczy?
Wypalanie traw jest prawnie 

zabronione. Ten zakaz funkcjo-
nuje w kilku aktach prawnych. 

Ustawa o ochronie przyro-
dy w art. 131 wyrażanie zabrania 
wypalana i łąk, pastwisk, nie-
użytków i rowów a także trzci-
nowisk i szuwarów. Za złamanie 
tego przepisu jest przewidzia-
na kara aresztu albo grzywny. 
Również w ustawie o lasach za-
bronione jest rozniecanie ognia 
w odległości mniejszej niż 100 
metrów od granic lasu. Za po-
wyższe wykroczenia jest prze-
widziana kara grzywny do 5 000 
złotych. Natomiast w przypad-
ku spełnienia warunków zagro-
żenia bezpieczeństwa dla osób 
lub mienia w wielkim rozmiarze 
sankcje są wyższe, gdyż przewi-
duję dla sprawcy takiego pożaru 
karę pozbawienia wolności do 
lat 10.

To nie wszystkie sankcje 
dla sprawców wypalania traw. 
Zakaz wypalania jest również 
uwzględniany przy dopłatach 
rolniczych, gdzie w przypadku 
stwierdzenia, że rolnik wypa-
la trawę na swoim polu, takie 
dopłaty bezpośrednie mogą 
być zmniejszone nawet o 5 %, 

a w drastycznych przypadkach 
takie obniżenie płatności może 
wynieść  20%. W przypadku 
uporczywego wypalania traw na 
polu rolnika ARiMR może cał-
kowicie pozbawić go całej kwo-
ty płatności bezpośrednich za 
dany rok.

Problem wypalania traw 
jest problemem nas wszystkich. 
Dlatego tez Państwowa Straż 
Pożarna w całej Polsce prowadzi 
akcje zatytułowaną „Stop Poża-
rom Traw”. – W minionym roku 
na terenie powiatu golubsko-
dobrzyńskiego odnotowaliśmy 
31 pożarów traw i nieużytków. 
Natomiast w tym roku zano-
towaliśmy takich pożarów już 
7. Pożary niszczą rodzimą florę 
i faunę. Paraliżują ruch na dro-
gach i są bardzo często przy-
czyną kolizji i wypadków dro-
gowych. Są także bezpośrednią 
przyczyną zwiększonej erozji 
gleb – tak wietrznej jak i wod-
nej. Zupełnym nieporozumie-
niem jest przekonanie, że w ten 
sposób gleba jest lepiej przygo-
towana do późniejszego plono-
wania, a wręcz jest odwrotnie. 
Ziemia jest wyjałowiana, zostaje 
zahamowany bardzo pożytecz-
ny naturalny rozkład resztek 
roślinnych oraz asymilacja azo-
tu z powietrza. Do atmosfery 
przedostaje się szereg substan-
cji chemicznych szkodliwych 
dla naturalnego środowiska. 
W związku z tym apeluje o roz-
wagę oraz zwrócenie szczególnej 
uwagi na te zagadnienia – mówi 
bryg. Paweł Warlikowski, ko-
mendant powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Golubiu-
Dobrzyniu.

(Maw)
Fot. Materiały PSP,

archiwum
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Mały, ale naładowany
MASZYNY  Czasami odpalenie silnika traktora stanowi pro-
blem. Sięgamy wówczas po prostowniki. Są lepsze i gorsze. Te 
najdroższe mają wymiary małej szafy, ale pozwalają na szybkie 
odpalenie sprzętu. W USA na rynku pojawił się mały, ale bar-
dzo potężny prostownik, który bez kłopotu uruchamia potęż-
ne silniki diesla

Crankenstein to nazwa 
handlowa pierwszego litowe-
go prostownika. Kosztuje nieco 

poniżej tysiąca dolarów. Nazwa 
nawiązuje do książkowego po-
twora Frankensteina, któy zo-

stał ożywiony mocą pioruna. 
Prostownik Crankenstein nie 
przypomina swojego fikcyjnego 
pierwowzoru. Ma wielkość pod-
ręcznej torby. Jest estetyczny 
w wykonaniu, a oprócz funkcji 
prostownika ma także wbudo-
waną latarkę. Waga to ok. 3 kg. 
Lekkość tego sprzętu ma zwią-
zek z jego zasilaniem. Nie jest to 
tradycyjny akumulator kwaso-
wo-ołowiowy, lecz jonowy. Jest 
także bardzo prosty w obsłudze. 
Wszystkie instrukcje są wyświe-
tlane na ekranie LED. Można go 
używać także w temperaturach 
do -28 stopni Celsujsza. Raz 
naładowane urządzenie prze-
chowuje energię konieczną do 
rozruchu silnika przez rok. Ła-
dowanie trwa ok. 6 godzin.

(pw)
fot. ilustracyjne

Zwierzęta

Regionalne rekordzistki
W ubiegłym miesiącu w Łysomicach pod Toruniem spotkali się hodowcy bydła zrze-
szeni w Kujawsko-Pomorskim Związku Hodowców Bydła. Najlepszym hodowcom 
wręczono Mleczna Laury. Omówiono także stan hodowli w naszym regionie.

Węższe okienko
Komisja Europejska zawęża okienko, w którym będą 
ważne badania krwi świń. To ważne, w przypadku 
przemieszczania zwierząt.

Zwierzęta

W całym województwie 
działają 4464 obór. Średnia wiel-
kość stada liczy sobie nieco po-
nad 40 sztuk. Ważną informacją 
jest także mleczność. Średnia 
dla naszego regionu wynosi 
8.133 kg, w tym  325 kg tłuszczu 
(3,99%), 273 kg białka (3,35%). 
W całym województwie hoduje 

się prawie 64 tys. krów. To drugi 
wynik w kraju.

W Łysomicach wręczono 
również puchary dla właścicie-
li najbardziej „produktywnych” 
krów. Stadnina koni „Nowe Jan-
kowice” otrzymała puchar za 
krowę Finka 20PL, która w 2018 
roku uzyskała wydajność 19 166 

kg mleka. Kolejne dwie krowy 
na podium nie zeszły poniżej 
poziomu 18 tys. kg. Nagrody 
otrzymali także właściciele naj-
lepszych gospodarstw hodow-
lanych. Aby było sprawiedliwie, 
konkurs podzielono na katego-
rie powiązane z liczbą krów.

(pw)

Profilaktyka

Kolejne ofiary głupoty
Słoneczna pogoda w połączeniu z porywistym wiatrem przyczynia się do bar-
dzo niebezpiecznych sytuacji na wsiach. Wszystkiemu winne są osoby, które 
postanawiają wypalać trawę. Jedna osoba zginęła w czasie wypalania traw 
w Międzybrodziu Bialskim. Pod Tarnowem pożar traw przeniósł się na dom, 
który doszczętnie spłonął.

Temat wypalania traw po-
wraca każdej wiosny i każdego 
roku znajdują się osoby, których 
żadne prośby i groźby nie nauczą 
myślenia. Wciąż pokutuje stare 
przekonanie o tym, że wypalo-
na łąka szybciej odradza się do 
życia. Wielokrotnie przeprowa-
dzone badania wykazały, że na 
wypalonej łące plon traw spa-

da o ok. 10 procent. Dzieje się 
tak, ponieważ pożar sterylizuje 
grunt. Temperatura podczas wy-
palania sięga 1000 stopni Celsju-
sza. W ten sposób w glebie giną 
pożyteczne organizmy.

Za wypalanie traw grozi 
5 tys. zł grzywny. Jeśli jednak 
w wyniku podpalenia nastąpi 
zagrożenie życia, można trafić 

za kratki nawet na 10 lat. W ze-
szłym roku odnotowano ponad 
48 tys. pożarów traw na łąkach 
i nieużytkach rolnych, w wyniku 
których śmierć poniosło 8 osób. 
Dla rolników ważna jest także 
groźba utraty dopłat bezpośred-
nich. W najlepszym wypadku 
można utracić część z nich.

(pw)

Obecnie okres ważności ba-
dań próbek krwi wynosi 15 dni. 
Komisja Europejska skróciła go 
do 7 dni. Rolnicy alarmują, że jest 
to zbyt mało. Obecnie hodow-
ca musi i tak czekać kilka dni na 
przebadanie próbki i decyzję Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii. 
Gdy ją dostanie, pozostaje zaled-
wie parę dni na przewóz zwierząt 
do zakładów mięsnych. Samorząd 
rolniczy zwrócił się z apelem do 
ministerstwa rolnictwa, by zare-

agować na powyższy problem. 
Najlepszym rozwiązaniem byłoby 
wprowadzenie okresu przejścio-
wego, który da oddech rolnikom 
i czas na przygotowane się do 
zmian.

Ostrzejsze przepisy wpro-
wadzono, tłumacząc to dbaniem 
o bezpieczeństwo epidemiolo-
giczne zwierząt. Może to jednak 
prowadzić także do zakłóceń na 
krajowym rynku mięsnym.

(pw)

Sąsiedzi pomyśleli
Początek kwietnia na polach nie wyglądał najlepiej. 
Kilka dni silnego wiatru w połączeniu z bezopadową 
pogodą sprawiły, że w niektórych miejscach zaczę-
ły się tworzyć małe wydmy, a drobny piasek pokry-
wał każde zagłębienia polne. Rolnicy już dostrzegają 
symptomy suszy.

Uprawy

Tegoroczna zima nie przynio-
sła wielu opadów śniegu. Wiosną 
deszcz padał sporadycznie. Rolni-
cy mogą tylko ufać swoim oczom 
i doświadczeniu, ponieważ na 
pierwszy raport suszowy będzie 
trzeba poczekać do... 20 maja. 
To pokazuje jak zapóźniony jest 
nasz kraj w tej dziedzinie. Niemcy 
w ubiegłym roku także cierpieli 
z powodu letniej suszy. Tempe-
ratury przez wiele dni oscylowały 
wokół 35 stopni Celsjusza. Uprawy 
ucierpiały. W tym roku nasi za-
chodni sąsiedzi wyciągnęli wnio-
ski. Tamtejsze służby meteo nie 

tylko będą raportować o fakcie, 
ale będą służyć rolnikom w pro-
gnozowaniu wilgotności gleby i to 
na okres 6 tygodni naprzód.

Jest to możliwe i bardziej do-
kładne niż prognozowanie opa-
dów lub temperatury, ponieważ 
to jest możliwe na zaledwie 2 
tygodnie naprzód. Prognozy dla 
niemieckich rolników będą do-
stępne w internecie, pozwolą im 
np. lepiej planować nawożenie. 
W naszym kraju wciąż trwa nie-
moc i wieczna dyskusja na ten 
temat.

(pw)

Łatwiejsze 
rozpoznanie
Izba Rolnicza, Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz 
Wojewódzki Lekarz Weterynarii z Kujaw i Pomo-
rza ruszyli z akcją promowania regionalnej wie-
przowiny.

Żywienie

Wymienione instytucje chcą, 
by klient który idzie do sklepu, 
nie miał problemu z rozpozna-
niem miejsca pochodzenia pro-
duktów mięsnych. Odpowiednie 
oznakowanie promowałoby ku-
jawsko-pomorską wieprzowinę 
i produkty regionalne. Odbyły się 
już spotkania z zakładami prze-
twórczymi. Szybko okazało się, że 
akcja nie będzie prosta do prze-
prowadzenia: – Są firmy, które 
korzystają w 75%, czy większej 

części z mięsa importowanego 
– nawet zza granicy naszego wo-
jewództwa – czytamy w komuni-
kacie.

Siedem zakładów wyraziło 
wolę przystąpienia do akcji pro-
mocyjnej. Trwają też rozmowy, 
by zbudować markę lokalnych 
produktów na bazie zwierząt ży-
wionych bez GMO opartą na ra-
sach białych.

(pw)
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Co? Gdzie? Kiedy?Finał „Dnia patrona”
SZKOŁY  W piątek 5 kwietnia 2019 r. w sali widowiskowej 
Szkoły Podstawowej w Kikole uczniowie klas IV-VII wzięli 
udział w finale obchodów „Dnia patrona szkoły” Ignacego An-
toniego Zboińskiego

 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 przy ul. Hallera 13 oraz parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Go-
lubiu, ul. Kościelna 11 zapraszają na koncert pieśni wielkopostnych pn. „W krzyżu jest 
miłość”. Utwory wykona młodzież z kół teatralnego i wokalnego golubskiego Domu 
Kultury. Początek w Niedzielę Palmową 14 kwietnia o godz. 17.00 w kościele p.w. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu.

 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.

 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.

 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)

Podczas uroczystości przypo-
mniano sylwetkę i dokonania pa-
trona, wysłuchano recytacji po-
ezji regionalnej, uczniowie szkoły 
muzycznej wykonali koncert wy-
branych przez siebie utworów. 
Było przedstawienie na podsta-
wie satyry Ignacego Krasickiego 
„Żona modna”, które wprowadziło 
zebranych w obyczaje XVIII wieku. 
Uczennice klasy IV c zatańczyły 
do piosenki „Królowie świata”.

Podsumowano konkurs wie-
dzy o patronie i konkurs plastycz-
ny „Nasz patron”. W konkursie 

wiedzy o patronie wśród uczniów 
klas IV-V nagrody otrzymali: Ni-
kodem Żurański z kl. IVa; Gabriela 
Hass z kl. Va; Jakub Jackowski kla-
sa Vb. W grupie uczniów klas VI 
i VIII zwycięzcami zostali: Malwi-
na Ziółkowska z klasy VIIb; Alek-
sandra Kopycińska z klasy Vib; 
Karolina Niewiadomska.

W konkursie plastycznym 
nagrody otrzymali: Roksana Kop-
czyńska z klasy IVc; Antonina 
Gołębiowska z klasy Ivb; Wiktor 
Kośmider z klasy Ivb; Wiktor  Kra-
kowski z klasy Vb; Martyna Uroc-

ka z klasy Vb; Fabian Znaniecki 
z klasy Vb; Kornel Falkowski z kla-
sy Vib oraz Aleksandra Kopyciń-
ska z klasy VIb.

Z klas VII-VIII i klas gimna-
zjalnych nagrodzono: Martynę 
Grabowską z klasy VIIa; Natalię 
Gajewską z klasy VIIb oraz Kamilę 
Dąbrowską z klasy VIIIb.

Organizatorami „Dnia patro-
na szkoły” byli nauczyciele: Mi-
rosława Blachowska, Marek Smu-
żyński i Józef Myszkowski.

(ak)
 fot. Józef Myszkowski

Tańczą uczennice klasy IV c

Uczniowie nagrodzeni w konkursie plastycznym „Nasz patron”.

Uczniowie szkoły muzycznej przed koncertem



11.04.2019-17.04.2019

John Rambo (w tej roli legendarny Sylwester Stallone) po wyda-
rzeniach z części drugiej ukrywa się w dalekiej Tajlandii, pomaga-
jąc mnichom w budowie klasztoru. Tam odnajduje go pułkownik 
Trautman i prosi go o pomoc przy wykonaniu pewnej misji w Afga-
nistanie. Rambo zdecydowanie odmawia i Trautman jest zmuszony 
wyruszyć sam. Wkrótce zostaje porwany przez pewnego radziec-
kiego oficera, który był celem owej misji. Rambo rusza na pomoc 
swemu przyjacielowi. Rambo III był najdroższym filmem wypro-
dukowanym w 1988 roku. Kosztował 63 miliony dolarów. Film zo-
stał umieszczony w księdze rekordów Guinnessa w roku 1990 jako 
najbardziej brutalny film. Odnotowano 221 aktów przemocy oraz  
132 zgony.

Rambo III
TV Puls  |  Sobota  |  20:00



Czwartek, 11 kwietnia 2019

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 152 
 s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 463 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:45 Blondynka odc. 56 s. 5 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 108 
 s. 9 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 72 
 s. 6 - serial
11:30 Korona królów odc. 204 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 To się opłaca
12:55 Mały zwierzak w dzikim świecie 
 odc. 7 s. 1 - serial
14:00 Elif odc. 464 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Cisza
16:05 Wieczna miłość odc. 153 
 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3468
18:30 Korona królów odc. 205 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 Ojciec Mateusz odc. 270 
 s. 21 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 48
23:50 Ocaleni odc. 55
00:55 Tanie dranie - Moroz  
 i Kłopotowski komentują świat 
 odc. 94

05:55 Ukryta prawda odc. 534 - serial
06:55 Sąd rodzinny odc. 52 - serial
07:50 Szpital odc. 250 - serial
08:45 Big Brother odc. 18
09:40 Doradca smaku
09:50 Big Brother Pobudka odc. 19
09:55 Zakochani po uszy odc. 51 
 - serial
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 61 - serial
12:35 19+ odc. 62 - serial
13:05 Doradca smaku odc. 21 s. 10
13:15 Ukryta prawda odc. 314 - serial
14:15 Big Brother Popołudnie odc. 19
14:20 Sąd rodzinny odc. 53 - serial
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 odc. 90 - serial
16:20 Szpital odc. 251 - serial
17:20 Big Brother Podwieczorek 
  odc. 19
17:25 Prawo Agaty odc. 3 - serial
18:25 Ugotowani odc. 11 s. 10
19:30 Zakochani po uszy odc. 52 
 - serial
20:00 Big Brother odc. 19
21:00 Pod słońcem Toskanii - komedia
23:20 Big Brother Nocą odc. 16
23:55 W czym klops? - komedia
02:40 Moc magii odc. 452

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 11 - serial 
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 26 - serial 
07:35 Dragon Ball Super odc. 9 - serial 
08:00 Nasz nowy dom odc. 109
09:00 Septagon odc. 59 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
 odc. 12
11:25 Sekrety sąsiadów odc. 2 - serial
11:55 Mecenas Lena Barska 
 odc. 10 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 157 
 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 84
15:00 Policjantki i policjanci odc. 522 
 - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 59 
 - serial
17:00 Joker odc. 59
18:00 Septagon odc. 60 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 523 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 284 - serial
21:00 Kocur czy kociak? - komedia
23:20 Ameryka pod ostrzałem 
 odc. 5 - serial
00:30 Ameryka pod ostrzałem 
 odc. 6 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 19

07:00 Zbuntowany anioł odc. 197

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 179 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 28 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 44 

 s. 2 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 8 

 s. 7 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 9 

 s. 7 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 17 s. 5 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 18 s. 5 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 55 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 28 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 29 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 179 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 180 s. 4 - serial

20:00 Wielkie wesele - komedia

21:50 Amerykańska dziewica - komedia

23:25 American Pie: Naga mila 

 - komedia

01:35 Chłopcy pani Brown odc. 7 

 s. 2 - serial

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1474

08:35 Tatarak - dramat

09:25 Rififi po sześćdziesiątce 

 - komedia

11:00 Lalka odc. 4 - serial

12:20 Signum

12:40 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1474

13:00 Taśmy Kultury odc. 9

13:10 Taśmy Kultury odc. 10

13:35 Prymas. Trzy lata z tysiąca 

 - dramat

15:30 Siódmy pokój - film

17:30 Kocham radio - film

19:20 Pegaz odc. 123

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 141

20:25 Walkabout - film

22:10 Koło pióra odc. 6

22:35 Świątynie kultury odc. 6 - serial

23:20 Scena klasyczna odc. 36

00:10 Gdy budzą się demony - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 529

06:55 Dziennik telewizyjny

07:40 Czarne chmury odc. 9 - serial 

08:45 Smoleńsk 2010 - na własne 

 oczy - film

09:55 Po PRL-u odc. 5

10:25 Sensacje XX wieku odc. 177

10:55 Amerykańska broń odc. 5 - film

11:55 Polska Kronika Filmowa odc. 10

12:15 Czas honoru odc. 19 s. 2 - serial 

13:15 Grecka odyseja Joanny Lumley 

 odc. 3 - film

14:15 Złoto Jukonu odc. 1 - serial

15:20 Era kosmiczna: historia NASA 

 odc. 1 - serial

16:25 AK - armia podziemna - film

17:40 Było, nie minęło - kronika 

 zwiadowców historii

18:10 Taśmy bezpieki odc. 72

18:35 Polska Kronika Filmowa odc. 10

18:50 Czarne chmury odc. 10 - serial 

20:00 Instynkt przetrwania odc. 3 - serial

20:55 Opowieść o Chinach odc. 3 

 - serial

22:00 Spór o historię odc. 164

22:40 Szerokie tory odc. 149

23:20 Tajne akta III Rzeszy odc. 3 

 - serial

00:20 Sensacje XX wieku odc. 23

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial 
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Pustynia Boga - film
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:00 Wenezuela - San Félix
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Niebieskooki Anioł - film
14:10 Konzentrationslager Stutthof 
 - film
14:55 Hildegarda z Bingen. Światło 
 Boga - film
15:45 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela”
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat
16:35 Porady medyczne bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” 
17:05 Dinozaury z Krasiejowa - film
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
 - 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 Sanktuarium Matki Bożej 
 o Złotym Sercu w Beauraing 
 - film
23:50 Szafarskie dni i noce,  czyli  
 Chopin był u nas

05:50 Na dobre i na złe odc. 739 
 - serial
06:45 Operacja Zdrowie! odc. 23
07:15 Na sygnale odc. 38 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 28 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 336
11:25 Rodzinka.pl odc. 152 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2041 
 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 62 - serial
14:10 Na dobre i na złe odc. 739 
 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 72 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 38 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 46 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 29
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 49
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 66
19:40 Barwy szczęścia odc. 2041 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2042 
 - serial
20:45 Dance Dance Dance odc. 11
22:05 Dance Dance Dance odc. 12
22:55 Big Music Quiz odc. 4
23:55 Na sygnale odc. 227 - serial
00:30 Walking on Sunshine. Chodzę 
 w słońcu

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 23 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2432

11:00 Ukryta prawda odc. 1023 - serial

12:00 Szpital odc. 912 - serial

13:00 Szkoła odc. 675 - serial

14:00 19+ odc. 376 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 3

15:30 Szkoła odc. 676 - serial

16:30 19+ odc. 377 - serial

17:00 Szpital odc. 913 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1024 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5640

20:10 Doradca smaku odc. 24 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2857 - serial

20:55 Milionerzy odc. 255

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 19

22:35 Lejdis - komedia

01:15 Odwróceni. Ojcowie i córki 

 odc. 7 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 705 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 706 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 115 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 598 - serial
12:00 Gliniarze odc. 159 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 860 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2862 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 906 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4127
16:30 Na ratunek 112 odc. 329 - serial
17:00 Gliniarze odc. 319 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2863 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 426 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 137
21:10 Przyjaciółki odc. 153 s. 13 - serial
22:15 Ślad odc. 55 s. 2 - serial
23:10 Brzydka prawda - komedia
01:25 Chirurdzy odc. 151 - serial

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1260

07:00 Strażnik Teksasu odc. 170 

 - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 29 

 s. 3 - serial

09:00 Gwiazdy kabaretu odc. 7

10:00 Galileo odc. 170

11:00 V.I.P. odc. 13 s. 4 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 50 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 26 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 9 - serial

14:15 MacGyver odc. 50 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

 odc. 68 - serial

16:15 Drużyna A odc. 16 - serial

17:15 Paulina odc. 61 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 28 - serial

19:00 Miodowe lata odc. 67 - serial

20:00 Galileo odc. 171

21:00 CSI: Cyber odc. 11 - serial

21:55 CSI: Cyber odc. 12 - serial

22:55 Oczy anioła - thriller

01:00 STOP Drogówka odc. 99

07:15 Shimmer i Shine odc. 60 - serial 
07:40 Smerfy odc. 205 - serial 
08:10 Stacyjkowo odc. 108 - serial 
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 16 - serial 
08:35 Bella i Sebastian odc. 40 - serial 
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 59 
 - serial 
09:00 Krecik i panda odc. 28 - serial 
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 7 - serial 
09:30 Domisie odc. 385
10:00 Nieziemscy odc. 8
10:15 Strażak Sam odc. 23 s. 8 - serial 
10:30 Świnka Peppa odc. 11 s. 5 
 - serial 
10:35 Świnka Peppa odc. 11 s. 3 
 - serial 
10:45 Robot Trains odc. 9 - serial 
11:05 Wissper odc. 23, 24 - serial 
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
 odc. 2 - serial 
11:50 Shimmer i Shine odc. 42 - serial 
12:20 Miś Uszatek odc. 20-22 - serial 
12:50 Stacyjkowo odc. 122 - serial 
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 68 - serial 
13:15 Bella i Sebastian odc. 41 - serial 
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 12 
 - serial 
13:35 Krecik i panda odc. 16 - serial 
13:55 Zaczarowany świat odc. 4 - serial 
14:10 To Timmy odc. 20 - serial 
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
 odc. 23 - serial 
14:40 Tabaluga odc. 10 - serial 
15:10 Nieziemscy odc. 8
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 44 - serial 
15:40 Domisie odc. 408
16:10 Nela - mała reporterka odc. 7
16:25 Billy kot odc. 16 - serial 
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
 odc. 42 - serial 
17:25 Robot Trains odc. 10 - serial 
17:45 Wissper odc. 25, 26 - serial 
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
 odc. 3 - serial 
18:30 Shimmer i Shine odc. 23 - serial 
19:00 Smerfy odc. 207 - serial 
19:25 Stacyjkowo odc. 92 - serial 
19:35 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 5 - serial 
19:45 Bella i Sebastian odc. 42 - serial 
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
 cała Polska czyta dzieciom 
 odc. 251
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 31 
 - serial 



Piątek, 12 kwietnia 2019

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 153 
 s. 2 - serial 
07:05 Elif odc. 464 - serial 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 57 s. 5 - serial 
09:35 Komisarz Alex odc. 109 
 s. 9 - serial 
10:35 Ojciec Mateusz odc. 73 
 s. 6 - serial 
11:30 Korona królów odc. 205 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda
12:30 Wójt roku 2018 odc. 25
12:55 Mały zwierzak w dzikim świecie 
 odc. 8 - serial 
14:00 Elif odc. 465 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość odc. 154 
 s. 2 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3469
18:30 Korona królów - taka historia… 
 odc. 30
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 74
21:35 Ocean desperacji - film
23:30 Wiktoria odc. 12 s. 2 - serial 
00:30 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 28 - serial 

05:55 Ukryta prawda odc. 535 - serial 

06:55 Sąd rodzinny odc. 53 - serial 

07:50 Szpital odc. 251 - serial 

08:45 Big Brother odc. 19

09:40 Doradca smaku odc. 21 s. 10

09:50 Big Brother Pobudka odc. 20

09:55 Zakochani po uszy odc. 52 

 - serial 

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 63 - serial 

12:45 19+ odc. 64 - serial 

13:15 Ukryta prawda odc. 315 - serial 

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 20

14:20 Sąd rodzinny odc. 54 - serial 

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 91 - serial 

16:20 Szpital odc. 252 - serial 

17:20 Big Brother Podwieczorek 

 odc. 20

17:25 Prawo Agaty odc. 4 - serial 

18:25 Przyjaciele odc. 11 s. 6 - serial 

18:55 Ugotowani odc. 12 s. 10

20:00 Big Brother odc. 20

21:00 Naga broń 33 i 1/3 - komedia

22:50 Kapitan Ameryka: Pierwsze 

 starcie - film

01:30 Moc magii odc. 453

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 12 - serial 
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 27 - serial 
07:35 Dragon Ball Super odc. 10 
 - serial 
08:00 Nasz nowy dom odc. 110
09:00 Septagon odc. 60 - serial 
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
 odc. 13
11:25 SuperPies odc. 14
11:55 Mecenas Lena Barska 
 odc. 11 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 158 
 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 199
15:00 Policjantki i policjanci odc. 523 
 - serial 
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 60 
 - serial 
17:00 Joker odc. 60
18:00 Septagon odc. 58 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 524 
 - serial 
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 19
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 281 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 282 - serial 
23:15 Czerwony świt - film
01:10 Zagadkowe zgony odc. 7 - serial 

06:00 Pan wzywał, Milordzie? 

 odc. 4 s. 4 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 15 s. 4

07:50 Tajemnice medyczne  

 odc. 15 - serial 

08:50 13. posterunek odc. 14 

 s. 2 - serial 

09:30 13. posterunek odc. 15 

 s. 2 - serial 

10:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 177 s. 4 - serial 

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 178 s. 4 - serial 

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 179 s. 4 - serial 

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 180 s. 4 - serial 

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 181 s. 4 - serial 

15:00 Rodzinny interes odc. 23 - serial 

16:00 Rodzinny interes odc. 24 - serial 

17:00 Rodzinny interes odc. 25 - serial 

18:00 Blondynka w koszarach 

 - komedia

20:00 Rambo III - film

22:05 Non-Stop - thriller

00:15 American Pie: Naga mila 

 - komedia

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Świteź - film

08:55 Siódmy pokój - film

11:00 Lalka odc. 5 - serial 

12:35 Gra o wszystko - film

13:50 Studio Kultura - rozmowy

14:15 Hollywood In Vienna  

 - porywające chwile z historii 

 kina 

16:00 Rok spokojnego słońca - dramat

18:00 Mój tata Lazaro - film

18:40 Teledyski

19:30 Koło pióra odc. 6

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 134

20:25 Zaćmienie

22:40 Brian Johnson: Życie w trasie 

 odc. 1 - serial 

23:35 Tygodnik kulturalny

00:20 Festiwalowa gorączka - film

06:50 Był taki dzień odc. 530

07:00 Dziennik telewizyjny

07:35 Czarne chmury odc. 10 - serial 

08:45 Marzyciele odc. 25

09:20 AK - armia podziemna - film

10:30 Sensacje XX wieku odc. 178

11:10 Historia jedzenia po amerykańsku 

 odc. 5 - serial 

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 10

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

13:10 Krajobrazy Dzikiego Zachodu 

 odc. 3 - serial 

14:10 Odkryć tajemnicę odc. 3 - serial 

15:10 Zobaczyłem zjednoczony naród 

 - film

16:10 Obrona Terytorialna - wczoraj, 

 dziś, jutro - film

17:05 Zagadka kpt. „Z-24” - film

17:45 Poszukiwacze skarbów 

 odc. 2 - serial 

18:15 Ex libris

18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 10

18:55 Przedwiośnie odc. 1 - serial 

20:00 W cieniu prezydenta - film

21:00 Zaginiony świat Aleksandra 

 Wielkiego odc. 3 - serial 

22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 

 w DTV odc. 71

22:35 Szerokie tory odc. 116

23:15 Instynkt przetrwania odc. 3 - serial 

00:05 Sensacje XX wieku odc. 22

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:45 Jezus - królestwo bez granic 
 - serial 
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:35 Filmowe życiorysy
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Historia krzyża na Tarnicy
12:50 Święty na każdy dzień
13:00 Droga Krzyżowa z Ojcem 
 Świętym Janem Pawłem II. 
 Koloseum 2005 - film
14:35 Ziemia mojego Zbawiciela
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
 z Koronką do Bożego 
 Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial 
17:00 Misjonarze Afryki - Ojcowie Biali 
 odc. 4
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu
19:30 Opowieści Theo odc. 3 - 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. 29 - serial 
22:40 Filmowe życiorysy
23:15 Effetha - okno na świat - film

05:55 Egzamin z życia odc. 33 - serial 
06:50 Anna Dymna - spotkajmy się
07:15 Na sygnale odc. 39 - serial 
07:45 Przepis dnia odc. 29
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4985
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 337
11:30 Rodzinka.pl odc. 153 s. 6 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 2042 
 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:10 Miłosne potyczki odc. 63 - serial 
14:05 Coś dla Ciebie odc. 197
14:35 Operacja Zdrowie! odc. 23
15:10 Górski lekarz odc. 73 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 39 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 47 s. 2 - serial 
19:05 Przepis dnia odc. 30
19:10 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 32
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 72
19:35 Barwy szczęścia odc. 2042 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 2043 
 - serial 
20:45 O mnie się nie martw odc. 124 
 s. 10 - serial 
21:45 Rodzinka.pl odc. 258 - serial 
22:20 La La Poland odc. 16 s. 2
22:50 Mała wielka miłość - komedia
00:55 Niełatwa forsa - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 24 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2433

11:00 Ukryta prawda odc. 1024 - serial 

12:00 Szpital odc. 913 - serial 

13:00 Szkoła odc. 676 - serial 

14:00 19+ odc. 377 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 3

15:30 Szkoła odc. 677 - serial 

16:30 19+ odc. 378 - serial 

17:00 Szpital odc. 914 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 1025 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5641

20:00 Ant-Man - film

22:20 Władcy ognia - film

00:25 Kuba Wojewódzki odc. 20 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 SuperPies odc. 18
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 707 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 116 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 599 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 160 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 861 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2863 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 907 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4128
16:30 Na ratunek 112 odc. 330 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 320 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2864 
 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 427 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. Taniec 
 z gwiazdami odc. 90 s. 9
22:05 Wojna żeńsko-męska - komedia
00:40 Głupi, głupszy, najgłupszy 
 - komedia

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1261

07:00 Strażnik Teksasu odc. 171 

 - serial 

08:00 Medicopter 117 odc. 30 

 s. 3 - serial 

09:00 Nokaut odc. 6 - serial 

10:00 Galileo odc. 171

11:00 V.I.P. odc. 14 s. 4 - serial 

12:00 Miodowe lata odc. 67 - serial 

12:55 Miodowe lata odc. 28 - serial 

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 10 - serial 

14:15 MacGyver odc. 51 - serial 

15:15 Diagnoza morderstwo odc. 69 

 s. 4 - serial 

16:15 Drużyna A odc. 17 - serial 

17:15 Paulina odc. 62 - serial 

18:15 Miodowe lata odc. 45 - serial 

19:00 Miodowe lata odc. 62 - serial 

20:00 Galileo odc. 172

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

 Nowego Jorku odc. 48 - serial 

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

 Nowego Jorku odc. 49 - serial 

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 6 - serial 

00:00 Andron - film

02:00 Benny Hill odc. 53

07:10 Shimmer i Shine odc. 1 - serial 
07:40 Smerfy odc. 206 - serial 
08:10 Stacyjkowo odc. 109 - serial 
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 17 - serial 
08:35 Bella i Sebastian odc. 41 - serial 
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 60 
 - serial 
09:00 Krecik i panda odc. 29 - serial 
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 8 - serial 
09:30 Domisie odc. 408
10:00 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
 odc. 156
10:15 Strażak Sam odc. 24 s. 8 - serial 
10:30 Świnka Peppa odc. 12 s. 5 
 - serial 
10:35 Świnka Peppa odc. 12 s. 3 
 - serial 
10:45 Robot Trains odc. 10 - serial 
11:05 Wissper odc. 25, 26 - serial 
111:25 My Little Pony: Przyjaźń to 
magia   odc. 3 - serial 
11:50 Shimmer i Shine odc. 43 - serial 
12:20 Miś Uszatek odc. 23-25 - serial 
12:50 Stacyjkowo odc. 123 - serial 
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 69 - serial 
13:15 Bella i Sebastian odc. 42 - serial 
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 13 
 - serial 
13:35 Krecik i panda odc. 17 - serial 
13:55 Budzik odc. 273
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
 odc. 24 - serial 
14:40 Tabaluga odc. 11 - serial 
15:10 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
 odc. 157
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 45 - serial 
15:40 Domisie odc. 413
16:10 Nela - mała reporterka odc. 8
16:25 Billy kot odc. 17 - serial 
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
 odc. 43 - serial 
17:25 Robot Trains odc. 11 - serial 
17:45 Wissper odc. 27 - serial 
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
 odc. 4 - serial 
18:30 Shimmer i Shine odc. 24 - serial 
19:00 Smerfy odc. 208 - serial 
19:25 Stacyjkowo odc. 93 - serial 
19:35 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 6 - serial 
19:45 Bella i Sebastian odc. 43 - serial 
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
 cała Polska czyta dzieciom 
 odc. 252
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 33 
 - serial 
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06:00 Klan odc. 3467
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Pełnosprawni
08:30 Wojsko-polskie.pl
08:55 Studio Raban odc. 72
09:20 Rodzinny ekspres odc. 76
09:50 Korona królów - taka historia… 
 odc. 30
10:20 Korona królów odc. 202 - serial 
10:50 Korona królów odc. 203 - serial 
11:20 Korona królów odc. 204 - serial 
11:50 Korona królów odc. 205 - serial 
12:25 Leonardo - człowiek, który ocalił 
 naukę - film
13:25 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 24
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 208
14:10 Jak to działa? odc. 174
14:45 Wiktoria odc. 12 s. 2 - serial 
15:45 To był rok! odc. 3
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych odc. 6 - serial 
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 72 godziny - film
22:40 Echo serca odc. 13 - serial 
23:35 Jennifer VIII - thriller
01:50 Jaka to melodia?

05:50 Ukryta prawda odc. 536 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 16

09:55 Big Brother odc. 17

10:55 Big Brother odc. 18

11:55 Ukryta prawda odc. 311 - serial 

12:55 Przyjaciele odc. 11 s. 6 - serial 

13:25 Strachy na psiaki odc. 8 s. 1 

 - komedia

15:10 Przygoda na Alasce - film

17:30 Hugo i jego wynalazek - film

20:00 Big Brother Raport odc. 4

20:35 Batman i Robin - film

23:05 Big Brother Nocą odc. 4

23:40 Druhny - komedia

02:15 Moc magii odc. 454

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 34 - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 35 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 36 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 37 - serial 
07:55 Flintstonowie odc. 31 - serial 
08:35 Flintstonowie odc. 32 - serial 
09:05 Flintstonowie odc. 33 - serial 
09:40 Tom i Jerry: Dziadek  
 do orzechów odc. 6 - film
10:35 Policjantki i policjanci odc. 520 
 - serial 
11:35 Policjantki i policjanci odc. 521 
 - serial 
12:35 Policjantki i policjanci odc. 522 
 - serial 
13:35 STOP Drogówka odc. 200
14:45 Krokodyl Dundee w Los Angeles 
 - komedia
16:45 Pokojówka na Manhattanie
 - komedia
19:00 Galileo odc. 738
20:00 Policjantki i policjanci odc. 523 
 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci odc. 524 
 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 283 - serial 
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 284 - serial 
00:00 VI batalion - dramat
02:40 Disco Polo Life odc. 1025

06:00 Pan wzywał, Milordzie? odc. 4 

 s. 4 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 15 s. 4

07:50 Tajemnice medyczne  

 odc. 15 - serial 

08:50 13. posterunek odc. 14 

 s. 2 - serial 

09:30 13. posterunek odc. 15 

 s. 2 - serial 

10:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 177 s. 4 - serial 

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 178 s. 4 - serial 

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 179 s. 4 - serial 

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 180 s. 4 - serial 

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 181 s. 4 - serial 

15:00 Rodzinny interes odc. 23 - serial 

16:00 Rodzinny interes odc. 24 - serial 

17:00 Rodzinny interes odc. 25 - serial 

18:00 Blondynka w koszarach 

 - komedia

20:00 Rambo III - film

22:05 Non-Stop - thriller

00:15 American Pie: Naga mila 

 - komedia

07:00 Teledyski

07:30 Informacje kulturalne

07:45 Śpiewnik Komedy

08:40 Klub profesora Tutki odc. 8 

 - serial 

09:00 Klub profesora Tutki odc. 9 

 - serial 

09:15 Klub profesora Tutki odc. 10 

 - serial 

09:40 Tygodnik kulturalny

10:30 Papa Joe i jego lew - film

11:55 Wydarzenie aktualne

12:20 Trędowata

14:05 Pograbek - dramat

15:25 One. Kobiety Kultury odc. 6

16:00 Małpia kuracja - komedia

17:45 Dranie w kinie odc. 54

18:30 The Stone Roses: Made 

 of Stone - film

20:20 Uciekinier - dramat

22:35 Rock en Seine - MØ

23:45 Odlot - komedia

01:25 Performance odc. 114

06:15 Był taki dzień odc. 531
06:20 Dziennik telewizyjny
07:05 Wszystkie kolory świata 
 odc. 28 - serial 
08:05 Koło się kręci odc. 15
08:25 Zakochaj się w Polsce odc. 34 s. 1
08:50 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 3 - serial 
09:40 Okrasa łamie przepisy odc. 176
10:20 Grecka odyseja Joanny Lumley 
 odc. 3 - film
11:20 Złoto Jukonu odc. 1 - serial 
12:25 Olbrzymy oceanów odc. 3 - serial 
13:25 Szerokie tory odc. 77
13:55 Z Andrusem po Galicji odc. 14
14:30 Amerykańska broń odc. 5 - film
15:30 Spór o historię odc. 12
16:10 Historia jedzenia po amerykańsku 
 odc. 5 - serial 
17:05 Niezwykłe historie Biało 
 - Czerwonych odc. 2
17:25 Marzyciele odc. 26
17:55 Kariera Nikodema Dyzmy 
 odc. 7 - serial 
19:05 Johann Scheffler - mistyczna 
 opowieść - film
19:55 Opowieść o Chinach odc. 3 
 - serial 
21:05 Stawka większa niż życie 
 odc. 15 - serial 
22:05 Kazimierz Greger - Kronikarz 
 Niepodległości - film
22:40 Katyń - dramat
00:50 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 10 - serial 

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
 VII rok
10:00 Informacje dnia
10:15 Święty na każdy dzień
10:20 Retrospekcja
10:25 Myśląc Ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu
12:50 Porady medyczne bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela”
14:00 Pasyjny „Krzyż”. Zespół 23 Dni
15:15 Święty na każdy dzień
15:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia
16:10 Świadkowie Jehowy -  
 organizacja fałszywych proroków 
 - film
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Nowa nadzieja - film

05:55 Barwy szczęścia odc. 2039 
 - serial 
06:25 Barwy szczęścia odc. 2040 
 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1435 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 338
11:55 To je Borowicz. Podróże 
 ze smakiem odc. 19
12:30 Bake off - Ale ciacho! odc. 48
13:25 Na sygnale odc. 227 - serial 
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:20 O mnie się nie martw odc. 124 
 s. 10 - serial 
16:10 Rodzinka.pl odc. 258 - serial 
16:40 Słowo na niedzielę
16:55 Zmiennicy odc. 7 - serial 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:32 Orlen Warsaw Marathon odc. 3
18:33 Kroniki F1 odc. 3, Formuła 1 
18:35 Postaw na milion
19:30 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 43
20:05 Dance Dance Dance odc. 13
20:55 Dance Dance Dance odc. 14
22:10 Sierocki na sobotę odc. 17
23:05 Pojedynek na pustyni - thriller
00:45 Misja w czasie - film

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1151

11:00 Na Wspólnej odc. 2854 - serial 

11:25 Na Wspólnej odc. 2855 - serial 

11:50 Na Wspólnej odc. 2856 - serial 

12:15 Na Wspólnej odc. 2857 - serial 

12:50 MasterChef Junior odc. 6 s. 4

14:25 Agent - gwiazdy odc. 7 s. 4

15:25 Efekt domina odc. 6 s. 6

16:00 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 19

17:00 Dorota inspiruje odc. 5 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 7 s. 5

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5642

20:00 Chyłka - Zaginięcie odc. 3 - serial 

21:00 Władcy umysłów - film

23:10 Koniec przyjaźni - horror

01:00 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 19

06:00 Nowy dzień z Polsat News

07:35 Karate Kid - film

10:10 Ewa gotuje odc. 358

10:45 Sekrety rodziny odc. 16 - serial 

11:45 Sekrety rodziny odc. 17 - serial 

12:45 Sekrety rodziny odc. 18 - serial 

13:45 Świat według Kiepskich 

 odc. 197 - serial 

14:25 Świat według Kiepskich 

 odc. 198 - serial 

15:05 Świat według Kiepskich 

 odc. 199 - serial 

15:45 Kabaret na żywo odc. 56

17:45 SuperPies odc. 19

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 1550

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 428 - serial 

20:05 Kraina lodu - film

22:20 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 105 s. 11

00:20 Lincoln - film

06:00 Top 10 lista przebojów 

 odc. 12620

07:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial 

07:55 Detektyw Monk odc. 14 

 s. 7 - serial 

08:55 Pan Peabody i Sherman Show 

 odc. 6 - serial 

09:25 Dzielna Mysz odc. 5 - serial 

09:40 Przetrwać w dziczy II: Serengeti 

 - film

11:40 Powrót do przyszłości II 

 - komedia

13:55 Columbo odc. 1 s. 1 - serial 

15:55 Tajemnicza wyspa Juliusza 

 Verne’a - film

17:55 Hero - film

20:00 Galileo odc. 173

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

 Nowego Jorku odc. 50 - serial 

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

 Nowego Jorku odc. 51 - serial 

23:00 Sekretarki gotowe na wszystko 

 - film

00:40 Hawaii 5.0 odc. 25 s. 5 - serial 

07:10 Shimmer i Shine odc. 2 - serial 
07:40 Smerfy odc. 207 - serial 
08:10 Stacyjkowo odc. 92 - serial 
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 18 - serial 
08:35 Bella i Sebastian odc. 42 - serial 
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 62 
 - serial 
09:00 Krecik i panda odc. 30 - serial 
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 9 - serial 
09:30 Domisie odc. 413
10:00 Supełkowe ABC odc. 134
10:15 Strażak Sam odc. 25 s. 8 - serial 
10:30 Świnka Peppa odc. 13 s. 5 
 - serial 
10:35 Świnka Peppa odc. 13 s. 3 
 - serial 
10:45 Robot Trains odc. 11 - serial 
11:05 Wissper odc. 27,28 - serial 
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
 odc. 4 - serial 
11:50 Shimmer i Shine odc. 44 - serial 
12:20 Miś Uszatek odc. 26-28 - serial 
12:50 Stacyjkowo odc. 124 - serial 
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 70 - serial 
13:15 Bella i Sebastian odc. 43 - serial 
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 15 
 - serial 
13:35 Krecik i panda odc. 18 - serial 
13:55 Zaczarowany świat odc. 5 - serial 
14:10 To Timmy odc. 21 - serial 
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
 odc. 25 - serial 
14:40 Tabaluga odc. 12 - serial 
15:10 Nieziemscy odc. 9
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 46 - serial 
15:40 Domisie odc. 412
16:10 Nela - mała reporterka odc. 9
16:30 Dinotrux odc. 24 - serial 
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
 odc. 44 - serial 
17:25 Robot Trains odc. 12 - serial 
17:45 Wissper odc. 29, 30 - serial 
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
 odc. 5 - serial 
18:30 Shimmer i Shine odc. 25 - serial 
19:00 Smerfy odc. 209 - serial 
19:25 Stacyjkowo odc. 94 - serial 
19:35 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 7 - serial 
19:45 Bella i Sebastian odc. 44 - serial 
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
 cała Polska czyta dzieciom
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 34 
 - serial 



Niedziela, 14 kwietnia 2019

05:35 Klan odc. 3469
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojskopolskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
 Łagiewnikach
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Zakochaj się w Polsce odc. 120
08:55 Orlen Warsaw Marathon
09:05 Ziarno odc. 703
09:35 Orlen Warsaw Marathon 
09:45 Wspaniała obsesja - dramat
11:35 Orlen Warsaw Marathon 
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem  
12:45 Misja w Afryce odc. 11 - serial
13:00 Orlen Warsaw Marathon 
13:05 Z pamięci - rozmowy  
 z Andrzejem Doboszem odc. 25
13:15 Wyprawa na Galapagos 
 odc. 2 - serial
14:10 Orlen Warsaw Marathon 
14:15 Weterynarze z sercem 
 odc. 63 - serial
14:45 Orlen Warsaw Marathon 
15:00 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 4 - serial
16:00 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 74
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz odc. 270 
 s. 21 - serial
18:30 Jaka to melodia?
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Stulecie Winnych odc. 7 - serial
21:15 To był rok! odc. 4
22:30 Legalna blondynka II - komedia
00:10 72 godziny - film

05:50 Ukryta prawda odc. 537 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 19

09:55 Big Brother odc. 20

10:50 Zakochani po uszy odc. 49 

 - serial

11:20 Zakochani po uszy odc. 50 

 - serial

11:55 Zakochani po uszy odc. 51 

 - serial

12:30 Zakochani po uszy odc. 52 

 - serial

13:00 Nieugięty Luke - dramat

15:40 Batman i Robin - film

18:20 Rewolwer i melonik - film

20:00 Big Brother Arena odc. 5

21:30 Kapitan Ameryka: Zimowy 

 żołnierz - film

00:15 Zapłata - thriller

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 36 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 37 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 38 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 39 - serial

07:55 Flintstonowie odc. 32 - serial

08:35 Książę Egiptu - film

10:35 Galileo odc. 737

11:35 Galileo odc. 738

12:40 Asteriks i Obeliks: Osiedle 

 bogów - film

14:30 Kocur czy kociak? - komedia

16:45 Wciąż ją kocham - dramat

19:00 Galileo odc. 739

20:00 Obcy: Przebudzenie - film

22:15 Łowca androidów - film

00:50 Ameryka pod ostrzałem 

 odc. 7 - serial

05:45 Flash odc. 17 - serial

06:25 Flash odc. 18 - serial

07:15 Przygody Merlina odc. 8 

 s. 4 - serial

08:15 Bibliotekarze odc. 8 s. 2 - serial

09:10 Żandarm i policjantki - komedia

11:10 Matylda - film

13:25 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - film

14:35 Obłędny rycerz - film

17:20 Hulk - film

20:00 Mechanik: Konfrontacja - film

21:55 9. kompania - dramat

00:45 Skorpion odc. 19 s. 3 - serial

01:40 Z archiwum policji odc. 7 

 s. 1 - serial

07:00 Teledyski

07:35 Którędy po sztukę odc. 8

07:45 Dranie w kinie odc. 54

08:30 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 1 s. 4 - serial

09:35 Spotkania z muzyką odc. 26

10:40 Antoine’s Four Seasons - film

11:20 Trzeci punkt widzenia odc. 284

11:50 Awantura o Basię - film

13:50 Jak utopić doktora Mraczka 

 - komedia

15:35 Chuligan literacki odc. 123

16:15 Leonard Bernstein - Sibelius 

 Symphony no. 2 in D major 

 op. 43

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 551

18:05 Wielcy, więksi, najwięksi 

 - Piosenki Skaldów w Teatrze 

 STU

19:05 Kulig

19:40 Śpiewają Skaldowie

20:00 Ostatni cesarz - film

22:50 Scena alternatywna odc. 83

23:25 Trzeci punkt widzenia odc. 284

00:00 Uzdrowisko. Architektura 

 Zawodzia - film

00:40 Uciekinier - dramat

06:15 Był taki dzień odc. 532
06:20 Dziennik telewizyjny
07:05 Życie odc. 4 - serial
08:10 Filmoteka Małopolska odc. 56
09:20 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 4 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 117
10:35 Krajobrazy Dzikiego Zachodu 
 odc. 3 - serial
11:35 Odkryć tajemnicę odc. 3 - serial
12:35 Wielkie widowiska natury 
 odc. 2 - serial
13:40 Archiwum zimnej wojny odc. 13
14:20 Stawka większa niż życie 
 odc. 15 - serial
15:30 Poszukiwacze skarbów 
 odc. 2 - serial
15:50 Niezwykłe historie Biało 
 - Czerwonych odc. 3 
16:15 Tajemnice początków Polski 
 odc. 4 - serial
17:15 A mury runą - recital Jacka 
 Kaczmarskiego
17:45 Niezwykłe dwudziestolecie. 
 Historia gospodarcza II RP 
 odc. 6 - serial
18:20 Pre mortem - film
19:00 Milenium kontra Tysiąclecie - film
20:00 Zaginiony świat Aleksandra 
 Wielkiego odc. 3 - serial
21:00 Bard - film
22:40 Wielki test z historii. Chrzest 
00:25 Ostatnie okrążenie Dokument 
 fabularyzowany 

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc Ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza 
09:30 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela”
09:35 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:45 Ziemia Święta - 5. Ewangelia 
10:00 Uroczystość Niedzieli Palmowej 
 w Watykanie
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym 
 Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
13:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
14:00 Święty na każdy dzień 
14:05 Koncert pasyjny „Śmierć nie
 kończy,śmierć zmienia”
15:10 Dzieje Apostolskie odc. 4 - serial
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Gorzkie żale 
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem 
18:00 Anioł Pański 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:00 Koncert pasyjny
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

05:55 Barwy szczęścia odc. 2042 
 - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2043 
 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1436 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Szczeniaczki i ich wielki świat 
 - film
11:40 El Dorado - western
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces - Opole 2019 
 odc. 2
16:15 Na dobre i na złe odc. 739 
 - serial
17:20 Rodzinka.pl odc. 257 - serial
17:55 Zainwestuj w marzenia 
 odc. 6 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:32 PKO Poznań - półmaraton 
 odc. 20 
18:33 Orlen Warsaw Marathon odc. 4 
18:35 Za marzenia odc. 19 s. 2 - serial
19:30 Rodzinka.pl odc. 258 - serial
20:05 Dzień Bastylii - film
21:45 Oszukana - dramat
00:15 Syn Szawła - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1152

11:00 Efekt domina odc. 7 s. 6

11:30 Co za tydzień odc. 897 

12:00 Diagnoza odc. 7 s. 4 - serial

13:00 Szóstka odc. 2 - serial

14:00 Step Up 4 Revolution - film

16:05 Minionki rozrabiają - film

18:00 Big Brother Tydzień odc. 4

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5643

20:00 MasterChef Junior odc. 7 s. 4

21:30 Szóstka odc. 3 - serial

22:30 Transformers III - film

01:35 Big Brother Tydzień odc. 4

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:55 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 52 - serial

09:25 Dawno temu w trawie - film

11:45 Kevin sam w domu - po raz 

 czwarty - komedia

13:40 Kraina lodu - film

15:50 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 105

17:50 Nasz nowy dom odc. 137 s. 12

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 311

20:00 W rytmie serca odc. 47 - serial

21:05 Kabaret na żywo odc. 57

23:10 Aniołki Charliego: zawrotna 

 szybkość - film

01:40 Marsjanin - film

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1263

07:00 Detektywi w akcji odc. 44 - serial

08:00 Benny Hill odc. 46

08:40 Galileo odc. 172

09:40 Galileo odc. 173

10:45 Powrót do przyszłości II 

 - komedia

13:00 Gwiazdy kabaretu odc. 8

14:00 Nokaut odc. 7 - serial

15:00 Policjantki i policjanci  

 odc. 255 - serial

16:00 Policjantki i policjanci  

 odc. 256 - serial

17:00 Policjantki i policjanci  

 odc. 257 - serial

18:00 Columbo odc. 1 - serial

20:00 Galileo odc. 174

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

 Nowego Jorku odc. 52 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

 Nowego Jorku odc. 53 - serial

23:00 Kroniki Strażnika - film

01:00 Hawaii 5.0 odc. 1 s. 6 - serial

07:10 Shimmer i Shine odc. 3 - serial
07:40 Smerfy odc. 208 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 112 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 19 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 43 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 63 
 - serial
09:00 Krecik i panda odc. 31 - serial
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 10 
 - serial
09:30 Domisie odc. 412
10:00 Teleranek odc. 81
10:15 Strażak Sam odc. 1 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 14 s. 5 
 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 14 s. 3 
  - serial
10:45 Robot Trains odc. 12 - serial
11:05 Wissper odc. 29,30 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 5 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 45 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 29-31 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 125 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 71 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 44 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 16 
 - serial
13:35 Krecik i panda odc. 19 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 6, Bajka 
 dla dzieci 
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
 odc. 26 - serial
14:40 Tabaluga odc. 13 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 57
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 47 - serial
15:40 Domisie 
16:10 Nela - mała reporterka odc. 10 
16:30 Dinotrux odc. 25 - serial
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
 odc. 45 - serial
17:25 Robot Trains odc. 13 - serial
17:45 Wissper odc. 31, 32 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 26 - serial
19:00 Smerfy odc. 210 - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 95 - serial
19:30 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 8 - serial
19:40 Bella i Sebastian odc. 45 - serial
19:50 Czytanie przed spaniem, czyli 
 cała Polska czyta dzieciom 
 odc. 254
20:00 Masza i niedźwiedź odc. 35, 20 
 - serial



Poniedziałek, 15 kwietnia 2019

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 154 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 465 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 58 s. 5 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 110 
 s. 9 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 74 
 s. 6 - serial
11:30 Korona królów - taka historia… 
 odc. 30
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 To się opłaca
12:55 Wyprawa na Galapagos 
 odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 466 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 208
16:05 Wieczna miłość odc. 155 
 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3470
18:30 Korona królów odc. 206 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 111 - serial
21:00 Wieczernik Spektakl teatralny 
22:15 Ekstradycja odc. 4 - serial
23:25 Współwinny. Historia chińskiego 
 dysydenta - film
00:35 Legalna blondynka II - komedia

05:55 Ukryta prawda odc. 538 - serial

06:55 Sąd rodzinny odc. 54 - serial

07:50 Szpital odc. 252 - serial

08:45 Big Brother Tydzień odc. 4

09:50 Big Brother Pobudka odc. 21

09:55 Przyjaciele odc. 11 s. 6 - serial

10:30 Mango - Telezakupy

12:05 19+ odc. 65 - serial

12:35 19+ odc. 66 - serial

13:05 Doradca smaku odc. 22 s. 10

13:15 Ukryta prawda odc. 316 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 21

14:20 Sąd rodzinny odc. 55 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 92 - serial

16:20 Szpital odc. 253 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

 odc. 21

17:25 Prawo Agaty odc. 5 - serial

18:25 Ugotowani odc. 1 s. 11

19:30 Zakochani po uszy odc. 53 

 - serial

20:00 Big Brother odc. 21

21:00 Karol. Człowiek, który został 

 papieżem odc. 2

23:10 Big Brother Nocą odc. 17

23:40 Ring II - horror

01:55 Moc magii odc. 456

06:00 Buffy: postrach wampirów 

 odc. 13 - serial

07:05 Przygody Kota w butach 

 odc. 28 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 11 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 111

09:00 Septagon odc. 58 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

 odc. 14

11:25 Sekrety sąsiadów odc. 3 - serial

11:55 Galileo odc. 737

13:00 Detektywi w akcji odc. 159 

 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 85

15:00 Policjantki i policjanci odc. 524 

 - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 61 

 - serial

17:00 Joker odc. 61

18:00 Nokaut odc. 7 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 525 

 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 285 - serial

21:00 Gwiazdy kabaretu odc. 19

22:00 Galileo odc. 738

23:00 Królestwo rekinów - film

00:55 STOP Drogówka odc. 199

06:00 Słodka miłość odc. 21

07:00 Zbuntowany anioł odc. 199

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 181 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 30 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 46 

 s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 10 

 s. 7 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 11 s. 7 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 19 s. 5 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 20 s. 5 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 57 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 30 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 31 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 181 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 182 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 182 s. 4 - serial

20:00 Legionista - film

22:00 Rambo III - film

00:05 Czasy ostateczne: Pozostawieni 

 - film

07:00 Teledyski

07:35 Rzecz Polska odc. 5 

08:00 Studio Kultura - rozmowy

08:15 Na kredyt - film

08:55 Rok spokojnego słońca - dramat

11:00 Lalka odc. 6 - serial

12:35 Smutne potwory - film

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Spotkania z muzyką odc. 26

14:40 Baczyński - film

16:00 Warszawa - film

18:00 Biesy po latach - film

19:00 Teledyski

19:30 Którędy po sztukę odc. 44

19:35 Videofan odc. 80

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Nocny recepcjonista  

  odc. 7 - serial

21:15 Anatomia zła - thriller

23:25 Kronos odc. 31

00:05 Proces Joanny d’Arc - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 533

06:55 Dziennik telewizyjny

07:55 Przedwiośnie odc. 1 - serial

09:00 Ex libris

09:30 Obrona Terytorialna - wczoraj, 

 dziś, jutro - film

10:35 Sensacje XX wieku odc. 179

11:05 Olbrzymy oceanów odc. 3 - serial

12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 10

12:20 Czas honoru odc. 21 s. 2 - serial

13:35 Wielki Tydzień - dramat

15:20 Wielkie widowiska natury 

 odc. 2 - serial

16:15 Spór o historię odc. 108

16:55 Tajemnice początków Polski 

 odc. 3 - serial

17:50 Było, nie minęło - kronika 

 zwiadowców historii

18:20 Flesz historii

18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 11

18:55 Przedwiośnie odc. 2 - serial

20:00 Bard - film

22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 4

22:30 Marzyciele odc. 26

23:05 Ocalcie Titanica - film

00:00 Paszporty Paragwaju - film

01:05 Sensacje XX wieku odc. 24

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Koncert pasyjny
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Syria
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Corrie Ten Boom - nieugięta 
 wiara - film
13:20 Koncert życzeń
14:10 Odnaleźć drogę - film
15:35 Ziemia Święta - 5. Ewangelia 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na Jasnej 
 Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań odc. 118 
 - serial
23:00 Jezus od wieków upragniony 
 - film

05:55 O mnie się nie martw odc. 124 
 s. 10 - serial
06:50 Coś dla Ciebie odc. 193
07:15 Na sygnale odc. 40 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 30
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 339
11:25 Rodzinka.pl odc. 154 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2043 
 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 64 - serial
14:10 O mnie się nie martw odc. 124 
 s. 10 - serial
15:05 Górski lekarz odc. 74 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 40 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 48 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 31
19:10 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 12
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 114
19:35 Barwy szczęścia odc. 2043 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2044 
 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 99
20:55 M jak miłość odc. 1437 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Za marzenia odc. 20 s. 2 - serial
22:50 Zainwestuj w marzenia 
 odc. 7 - serial
23:00 Terror w podziemiach  
 odc. 6 - dramat
23:55 Fałszerze. Powrót sfory 
 odc. 3 - serial
00:55 Oszukana - dramat

05:50 Uwaga! odc. 5643

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 7 s. 3

07:55 Akademia ogrodnika odc. 7

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2434

11:00 Ukryta prawda odc. 1025 - serial

12:00 Szpital odc. 914 - serial

13:00 Szkoła odc. 677 - serial

14:00 19+ odc. 378 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 3

15:30 Szkoła odc. 678 - serial

16:30 19+ odc. 379 - serial

17:00 Szpital odc. 915 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1026 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5644

20:10 Doradca smaku odc. 25 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2858 - serial

20:55 Milionerzy odc. 256

21:30 Odwróceni. Ojcowie i córki 

 odc. 8 - serial

22:30 Chyłka - Zaginięcie odc. 3 - serial

23:30 Ant-Man - film

01:55 Co za tydzień odc. 897

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:00 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 708 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 709 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 117 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 600 - serial

12:00 Gliniarze odc. 161 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 862 - serial

14:00 Pierwsza miłość odc. 2861 

 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 908 - serial

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 4129

16:30 Na ratunek 112 odc. 331 - serial

17:00 Gliniarze odc. 321 - serial

18:00 Pierwsza miłość odc. 2865 

 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 429 - serial

20:05 Marsjanin - film

23:10 Ślad odc. 56 s. 2 - serial

00:15 Niezniszczalni II - film

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1264

07:00 Strażnik Teksasu odc. 172 

 - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 31 

 s. 3 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

 odc. 255 - serial

10:00 Galileo odc. 174

11:00 V.I.P. odc. 15 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 62 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 45 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 11 - serial

14:15 MacGyver odc. 52 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

 odc. 70 - serial

16:15 Drużyna A odc. 18 - serial

17:15 Paulina odc. 63 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 31 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 78 - serial

20:00 Galileo odc. 175

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

 odc. 84 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

 odc. 85 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 7 - serial

00:00 Nocna bestia - horror

01:50 Benny Hill odc. 60

07:10 Shimmer i Shine odc. 4 - serial
07:40 Smerfy odc. 209 - serial
08:05 Stacyjkowo odc. 113 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 20 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 44 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 64 
 - serial
09:00 Krecik i panda odc. 32 - serial
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 11 - serial
09:30 Domisie 
10:00 Mój zwierzyniec odc. 23
10:15 Strażak Sam odc. 2 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 15 s. 5 
 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 15 s. 3 
 - serial
10:45 Robot Trains odc. 13 - serial
11:05 Wissper odc. 31,32 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 46 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 32-34 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 126 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 72 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 45 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 17 
 - serial
13:35 Krecik i panda odc. 20 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 7 - bajka
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
 odc. 27 - serial
14:40 Tabaluga odc. 14 - serial
15:10 Mój zwierzyniec odc. 24
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 48 - serial
15:40 Domisie 
16:10 Nela - mała reporterka odc. 11 
16:30 Dinotrux odc. 26 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
 odc. 1 s. 3 - serial
17:25 Robot Trains odc. 14 - serial
17:45 Wissper odc. 33, 34 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
 odc. 7 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 27 - serial
19:00 Smerfy odc. 211 - serial
19:25 Stacyjkowo odc. 96 - serial
19:35 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 9 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 46 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
 cała Polska czyta dzieciom 
 odc. 174
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 36 
 - serial
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 155 
 s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 466 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 59 s. 5 - serial
09:35 Komisarz Alex odc. 111 
 s. 9 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 75 
 s. 6 - serial
11:30 Korona królów odc. 206 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 Mały zwierzak w dzikim świecie 
 odc. 9 - serial
14:00 Elif odc. 467 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 111 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 156 
 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3471
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 112 - serial
21:00 Głębia ostrości odc. 13
21:40 Echo serca odc. 14 - serial
22:35 Kompania X odc. 28 s. 3 - serial
23:35 Miasto gniewu odc. 20 s. 2 
 - serial
00:15 Zabójczy widok - film

05:55 Ukryta prawda odc. 539 - serial
06:55 Sąd rodzinny odc. 55 - serial
07:50 Szpital odc. 253 - serial
08:45 Big Brother odc. 21
09:40 Doradca smaku odc. 22 s. 10
09:50 Big Brother Pobudka odc. 22
09:55 Zakochani po uszy odc. 53 
 - serial
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 67 - serial
12:35 19+ odc. 68 - serial
13:05 Doradca smaku odc. 24 s. 10
13:15 Ukryta prawda odc. 317 - serial
14:15 Big Brother Popołudnie odc. 22
14:20 Sąd rodzinny odc. 56 - serial
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 odc. 93 - serial
16:20 Szpital odc. 254 - serial
17:20 Big Brother Podwieczorek 
 odc. 22
17:25 Prawo Agaty odc. 6 - serial
18:25 Ugotowani odc. 2 s. 11
19:30 Zakochani po uszy odc. 54 
 - serial
20:00 Big Brother odc. 22
21:00 Zemsta cieciów - komedia
23:15 Big Brother Nocą odc. 18
23:45 Kolekcjoner - dramat
02:05 Moc magii odc. 457

06:00 Buffy: postrach wampirów 

 odc. 14 - serial

07:05 Przygody Kota w butach 

 odc. 29 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 12 

 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 112

09:00 Nokaut odc. 7 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

 odc. 15

11:25 Sekrety sąsiadów odc. 4 - serial

11:55 Galileo odc. 738

13:00 Detektywi w akcji odc. 160 

 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 86

15:00 Policjantki i policjanci odc. 525 

 - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 62 

 - serial

17:00 Joker odc. 62

18:00 Septagon odc. 61 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 526 

 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 286 - serial

21:00 Zadyma w Bangkoku - komedia

23:00 Obcy: Przebudzenie - film

01:20 STOP Drogówka odc. 200

06:00 Słodka miłość odc. 22

07:00 Zbuntowany anioł odc. 200

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 182 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 31 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 47 

 s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 11 

 s. 7 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 12 

 s. 7 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 20 s. 5 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 21 s. 5 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 58 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 31 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 32 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 182 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 183 s. 4 - serial

20:00 Hulk - film

22:50 Sędzia Dredd - film

00:50 Amerykańska dziewica - komedia

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Płoty - film

08:35 Mój atak serca - film

09:00 Warszawa - film

11:00 Lalka odc. 7 - serial

12:30 Kino objazdowe - film

13:35 Studio Kultura - rozmowy

13:55 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 551

14:50 Awatar, czyli zamiana dusz - film

16:05 Bo oszalałem dla niej - komedia

18:00 Jak się robi muzykę rozrywkową 

 odc. 7 - serial

19:05 Teledysk

19:20 Kronos odc. 31

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Traktat o miłości 

21:25 Hrabina z Hongkongu - komedia

23:20 One. Kobiety Kultury odc. 6 

23:50 Zagraj ze mną - film

00:15 Dzień dobry - film

06:50 Był taki dzień odc. 534

06:55 Dziennik telewizyjny 

07:40 Przedwiośnie odc. 2 - serial

08:45 Flesz historii 

09:15 Tajemnice początków Polski 

 odc. 3 - serial

10:20 Sensacje XX wieku odc. 180

10:45 Spór o historię odc. 22

11:30 Niecała nieprawda czyli PRL 

 w DTV odc. 71

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 11

12:20 Czas honoru odc. 22 s. 2 - serial

13:20 Życie odc. 4 - serial

14:20 Historia w postaciach zapisana 

 odc. 3 - serial

16:10 Marzyciele odc. 26

16:35 On wierzył w Polskę - film

17:45 Było, nie minęło - kronika 

 zwiadowców historii

18:10 Rodziny Wyklętych maja głos

18:30 Polska Kronika Filmowa odc. 11

18:45 Przedwiośnie odc. 3 - serial

19:45 Dotknięcie anioła - film

21:00 Era kosmiczna: historia NASA 

 odc. 2 - serial

22:00 Po PRL-u odc. 7 

22:35 Jan Paweł II - film

00:55 Sensacje XX wieku odc. 26

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie 
09:10 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
09:30 Filmowe życiorysy 
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc Ojczyzna
11:45 20 lat dla świata 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie 
12:35 Geniusz stworzenia - film
13:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
14:00 Dziesięć przykazań odc. 118 
 - serial
14:50 Przyroda Ziemi Świętej - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą - poradnik
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 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na Jasnej 
 Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wiara czyni cuda - film

05:45 M jak miłość odc. 1437 - serial
06:40 Ekumeniczna Droga Krzyżowa 
07:05 Na sygnale odc. 41 - serial
07:30 Ogrodowi odc. 2
07:45 Przepis dnia odc. 31
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 340
11:25 Rodzinka.pl odc. 155 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2044 
 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 65 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1437 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 75 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 41 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 49 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 32
19:15 Muzeum polskiej piosenki odc. 8
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 75
19:35 Barwy szczęścia odc. 2044 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2045 
 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 100
20:55 M jak miłość odc. 1438 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
23:00 Braciszek Karel - film
00:05 Za marzenia odc. 20 s. 2 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 25 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2435

11:00 Ukryta prawda odc. 1026 - serial

12:00 Szpital odc. 915 - serial

13:00 Szkoła odc. 678 - serial

14:00 19+ odc. 379 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 4

15:30 Szkoła odc. 679 - serial

16:30 19+ odc. 380 - serial

17:00 Szpital odc. 916 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1027 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5645

20:10 Doradca smaku odc. 26 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2859 - serial

20:55 Milionerzy odc. 257

21:30 Diagnoza odc. 8 s. 4 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 21 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1157

00:05 36,6 °C odc. 7 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 710 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 711 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 118 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 601 - serial
12:00 Gliniarze odc. 162 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 863 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2865 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 909 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4130
16:30 Na ratunek 112 odc. 332 - serial
17:00 Gliniarze odc. 322 s. 6 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2866 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 430 - serial
20:10 Niezniszczalni II - film
22:30 Ślad odc. 57 s. 2 - serial
23:40 Ogień zwalczaj ogniem - film
01:45 Tajemnice losu odc. 3267

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1265

07:00 Strażnik Teksasu odc. 173 

 - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 32 

 s. 3 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

 odc. 256 - serial

10:00 Galileo odc. 175

11:00 V.I.P. odc. 16 s. 4 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 78 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 31 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 12 - serial

14:15 MacGyver odc. 53 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo odc. 71 

 s. 4 - serial

16:15 Drużyna A odc. 19 - serial

17:15 Paulina odc. 64 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 27 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 72 - serial

20:00 Galileo odc. 176

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

 Miami odc. 86 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

 Miami odc. 87 - serial

23:00 Na szlaku - thriller

00:55 STOP Drogówka odc. 100

07:15 Shimmer i Shine odc. 5 - serial
07:45 Smerfy odc. 210 - serial
08:05 Stacyjkowo odc. 114 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 21 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 45 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 65 
 - serial
09:00 Krecik i panda odc. 33 - serial
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 12 
 - serial
09:30 Domisie 
10:00 Przyjaciele lasu odc. 27
10:15 Strażak Sam odc. 4 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 16 s. 5 
 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 16 s. 3 
 - serial
10:45 Robot Trains odc. 14 - serial
11:05 Wissper odc. 33, 34 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
 odc. 7 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 47 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 35-37 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 127 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 73 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 46 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 18 
 - serial
13:35 Krecik i panda odc. 21 - serial
13:55 Teleranek odc. 81
14:10 To Timmy odc. 22 - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
 odc. 28 - serial
14:40 Tabaluga odc. 15 - serial
15:10 Przyjaciele lasu odc. 28
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 49 - serial
15:40 Domisie 
16:10 Nela - mała reporterka odc. 12 
16:30 Dinotrux odc. 27 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
 odc. 2 s. 3 - serial
17:25 Robot Trains odc. 15 - serial
17:45 Wissper odc. 35, 36 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
 odc. 8 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 28 - serial
19:00 Smerfy odc. 212 - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 97 - serial
19:30 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 10 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 47 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
 cała Polska czyta dzieciom 
 odc. 175
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 37 
 - serial
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 156 
 s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 467 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 60 s. 5 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 112 
 s. 9 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 76 
 s. 6 - serial
11:30 Korona królów odc. 207 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra 
12:55 Mały zwierzak w dzikim świecie 
 odc. 10 - serial
14:00 Elif odc. 468 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 112 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 157 
 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3472
18:30 Korona królów odc. 208 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Leśniczówka odc. 113 - serial
20:55 Liga Mistrzów UEFA 
23:00 Liga Mistrzów UEFA
23:20 Liga Mistrzów UEFA
23:40 Liga Mistrzów UEFA
23:55 Liga Mistrzów UEFA
00:25 Warto rozmawiać

05:55 Ukryta prawda odc. 540 - serial
06:55 Sąd rodzinny odc. 56 - serial
07:50 Szpital odc. 254 - serial
08:45 Big Brother odc. 22
09:40 Doradca smaku odc. 24 s. 10
09:50 Big Brother Pobudka odc. 23
09:55 Zakochani po uszy odc. 54 
 - serial
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 69 - serial
12:35 19+ odc. 70 - serial
13:05 Doradca smaku odc. 25 s. 10
13:15 Ukryta prawda odc. 318 - serial
14:15 Big Brother Popołudnie odc. 23
14:20 Sąd rodzinny odc. 57 - serial
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 odc. 94 - serial
16:20 Szpital odc. 255 - serial
17:20 Big Brother Podwieczorek 
 odc. 23
17:25 Prawo Agaty odc. 7 - serial
18:25 Ugotowani odc. 3 s. 11
19:30 Zakochani po uszy odc. 55 
 - serial
20:00 Big Brother odc. 23
21:00 Czas na miłość - komedia
23:35 Big Brother Nocą odc. 19
00:10 Hedy Lamarr: Genialna i piękna 
 - film

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 15 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 30 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 13 
 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 113
09:00 Septagon odc. 61 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
 odc. 16
11:25 Sekrety sąsiadów odc. 5 - serial
11:55 Galileo odc. 739
13:00 Detektywi w akcji odc. 161 
 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 87
15:00 Policjantki i policjanci odc. 526 
 - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 63 
 - serial
17:00 Joker odc. 63
18:00 Septagon odc. 62 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 527 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 287 - serial
21:05 Wykonać wyrok - film
23:00 Wściekła pięść: Powrót Chen 
 Zenga - film
01:15 Żona dla milionera odc. 11

06:00 Słodka miłość odc. 23

07:00 Zbuntowany anioł odc. 201

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 183 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 32 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 48 

 s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 12 

 s. 7 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 13 

 s. 7 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 21 s. 5 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 22 s. 5 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 59 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 32 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 33 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 183 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 184 s. 4 - serial

20:00 Replikant - film

22:00 Potrójne zagrożenie - film

00:00 Legionista - film

01:55 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 

 odc. 12 s. 3 - serial

07:00 Teledysk

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Madame Tutli-Putli - film

09:00 Bo oszalałem dla niej - komedia 

11:00 Lalka odc. 8 - serial

12:25 Studio Kultura - rozmowy

12:40 Blues minus. Jonasz Kofta 

 - największe przeboje

13:40 Parę osób, mały czas - dramat

15:35 Nasza ulica - film

16:30 Ostatnie uderzenie młotem 

 - dramat 

18:00 Klucz do Salvadora Dalego - film

19:05 Teledyski

19:25 Chuligan literacki odc. 123

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Nawet góry przeminą - dramat

22:35 Pegaz odc. 124

23:15 Wyjście przez sklep  

 z pamiątkami - film

01:00 Koncert muzyki Krzysztofa 

 Komedy

06:50 Był taki dzień odc. 535

07:00 Dziennik telewizyjny

07:50 Przedwiośnie odc. 3 - serial

08:55 Archiwum zimnej wojny odc. 14

09:35 On wierzył w Polskę - film

10:30 Sensacje XX wieku odc. 181

10:55 Dotknięcie anioła - film

12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 11

12:20 Czas honoru odc. 23 s. 2 - serial

13:20 Wszystkie kolory świata 

 odc. 30 - serial

14:20 Kazimierz Greger - Kronikarz 

 Niepodległości - film

14:50 Śladami historii odc. 59 - serial

15:25 Ocalcie Titanica - film

16:35 Ostatni świadek - film

17:45 Było, nie minęło - kronika 

 zwiadowców historii

18:15 Ryngraf - film

18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 11

18:55 Przedwiośnie odc. 4 - serial

20:00 Tajne akta III Rzeszy odc. 4 

 - serial

21:00 Warszawa. Zmartwychwstałe 

 miasto odc. 1 - film

22:00 Weterani. Wyrwani śmierci 

 odc. 4 - serial

22:35 Generał Nil - film

00:50 Sensacje XX wieku odc. 27

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. 25 - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Droga Krzyżowa z Ojcem 
 Świętym Benedyktem XVI 
 - Światowe Dni Młodzieży 
 Sydney 2008 Relacja 
15:10 Filmowe życiorysy 
15:40 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Droga pięknego życia odc. 1
16:50 Misyjna Eucharystia w Gahunga 
 - film
17:00 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
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 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Muzyczne Misterium Męki 
 Pańskiej
23:25 Filmowe życiorysy 

05:45 M jak miłość odc. 1438 - serial
06:40 1000 lat historii Żydów Polskich 
 - film
07:05 Na sygnale odc. 42 - serial
07:30 Ogrodowi odc. 3
07:45 Przepis dnia odc. 32
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 341
11:25 Rodzinka.pl odc. 156 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2045 
 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 66 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1438 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 76 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 42 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 50 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 33
19:10 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 28
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 26
19:30 Barwy szczęścia odc. 2045 
 - serial
20:05 Barwy szczęścia odc. 2046 
 - serial
20:35 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 44 - serial
20:50 Na dobre i na złe odc. 740 
 - serial
21:50 Na sygnale odc. 228 - serial
22:30 Wyszłam za mąż, zaraz wracam 
 - komedia
00:25 O mnie się nie martw odc. 124 
 s. 10 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 26 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2436

11:00 Ukryta prawda odc. 1027 - serial

12:00 Szpital odc. 916 - serial

13:00 Szkoła odc. 679 - serial

14:00 19+ odc. 380 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 4

15:30 Szkoła odc. 680 - serial

16:30 19+ odc. 381 - serial

17:00 Szpital odc. 917 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1028 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5646

20:10 Doradca smaku odc. 27 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2860 - serial

20:55 Milionerzy odc. 258

21:30 Agent - gwiazdy odc. 8 s. 4

22:30 Wyścig śmierci - film

00:40 American Horror Story: Murder 

 House odc. 11 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 712 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 713 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 119 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 602 - serial
12:00 Gliniarze odc. 163 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 864 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2866 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 910 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4131
16:30 Na ratunek 112 odc. 333 - serial
17:00 Gliniarze odc. 323 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2867 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 93 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 547 - serial
20:30 Śpiewajmy razem. All Together 
 Now odc. 15 s. 2
22:05 Ślad odc. 58 s. 2 - serial
23:10 Szalony lot - film
01:30 Nasz nowy dom odc. 63

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1266

07:00 Strażnik Teksasu odc. 174 

 - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 33 

 s. 3 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

 odc. 257 - serial

10:00 Galileo odc. 176

11:00 V.I.P. odc. 17 s. 4 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 72 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 27 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 13 - serial

14:15 MacGyver odc. 54 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo odc. 72 

 s. 4 - serial

16:15 Drużyna A odc. 20 - serial

17:15 Paulina odc. 65 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 36 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 92 - serial

20:00 Galileo odc. 177

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

 odc. 88 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

 odc. 89 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 8 - serial

00:00 Enigma - dramat

02:30 SuperLudzie Extra odc. 36

07:10 Shimmer i Shine odc. 6 - serial
07:40 Smerfy odc. 211 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 115 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 22 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 46 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 1 
 - serial
09:00 Krecik i panda odc. 34 - serial
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 13 
 - serial
09:30 Domisie 
10:00 Zwierzaki Czytaki odc. 57
10:15 Strażak Sam odc. 5 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 17 s. 5 
 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 17 s. 3 
 - serial
10:45 Robot Trains odc. 15 - serial
11:05 Wissper odc. 35, 36 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
 odc. 8 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 48 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 38-40 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 128 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 74 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 47 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 19 
 - serial
13:35 Krecik i panda odc. 22 - serial
13:55 Supełkowe ABC odc. 134
14:10 To Timmy odc. 23 - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
 odc. 29 - serial
14:40 Tabaluga odc. 16 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 37
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 50 - serial
15:40 Domisie 
16:10 Nela - mała reporterka odc. 13 
16:30 Dinotrux odc. 28 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
 odc. 3 s. 3 - serial
17:25 Robot Trains odc. 16 - serial
17:45 Wissper odc. 37, 38 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
 odc. 9 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 29 - serial
19:00 Smerfy odc. 213 - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 98 - serial
19:30 Nawet nie wiesz jak bardzo 
 cię kocham odc. 11 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 48 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
 cała Polska czyta dzieciom 
 odc. 176
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 38 
 - 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

Tarta jabłkowa
Składniki: 

Na ciasto: 
120 g zimnego masła
220 g mąki pszennej
40 g cukru pudru
szczypta soli
1 łyżka kwaśnej śmietany
1 żółtko
Na farsz: 
1,2 kg jabłek kwaśnych
2 łyżki soku z cytryny
1 płaska łyżka mielonego 
cynamonu
1-2 łyżki cukru

Sposób wykonania:
Przesiej mąkę i dodaj schłodzone masło. 

Siekaj je nożem, a następnie dodaj , cukier, 
sól, śmietanę i żółtko. Wszystko ze sobą po-
łącz i wyrabiaj, aż powstanie zwarta kulka. 
Ciasto włóż do lodówki na 20 minut. Roz-
wałkowane ciasto przełóż na natłuszczoną 
i wysypaną bułką tartą formę. Ciasto nakłuj 
widelcem. Piec około 10 minut w temp. 190 
°C. Obrane jabłka pokrój w grube plastry. 
Wyłóż je równomiernie na upieczone ciasto. 
Jabłka skrop sokiem z cytryny, posyp cu-
krem i cynamonem. Tartę zapiekaj w 190 °C 
przez 35 minut, aż jabłka będą zrumienione. 
Tartę ostudż, wyjmij z formy, pokrój i poda-
waj z lodami śmietankowymi.

Smacznego!
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Nie będziesz narzekał na brak energii. To dobry czas, by sporządzić listę spraw do 
załatwienia. Ze wszystkim w porę się uporasz. Zaproponujesz współpracownikom kilka 
świetnych rozwiązań i uda ci się przekonać ich do realizacji planów. Lepiej, żebyś cza-
sami trzymał język za zębami, bo możesz kogoś urazić niezbyt trafnym żartem.

Spokojny tydzień, obfitujący w radosne wydarzenia. Spodziewaj się samych dobrych 
wieści. Koniecznie skorzystaj z zaproszenia na wydarzenie organizowane przez kogoś 
z pracy. Spotkasz tam wiele ważnych osób, które mogą w przyszłości mieć wpływ na 
twoje życie zawodowe. Nie zaniedbuj relacji z najbliższą osobą, wybierzcie się gdzieś 
razem.

Masz teraz szansę na spotkanie miłości swojego życia. Nie zamykaj się więc w czterech 
ścianach domu, tylko wyjdź do ludzi, nie odrzucaj zaproszeń. Temperatura w stałych 
związkach wzrośnie, bliskość przyniesie wam radość. W sferze finansów zalecana 
ostrożność. Możesz paść ofiarą naciągacza lub wydać zdecydowanie więcej, niż pla-
nowałeś.

Zastanów się, jak lepiej rozplanować obowiązki zawodowe, by mieć więcej czasu dla 
siebie. Z pewnych spraw po prostu trzeba zrezygnować. Dostaniesz ciekawą propo-
zycję, niewykluczone, że kusić cię będzie zmiana pracy. W miłości zaczniesz szukać 
nowych pokus.

Coś cię wstrzymywało, ale teraz bez przeszkód możesz ruszyć do przodu. Masz w sobie 
mnóstwo energii i chęci do działania. Nie podchodź jednak do wszystkiego tak ambit-
nie. Trzeba też umieć odpuszczać. Nie zajmuj się sprawami, na których się nie znasz, 
bo efekt będzie mizerny.

Czeka cię załatwianie spraw urzędowych. Wykaż się cierpliwością i logicznym myśle-
niem, a wszystko pójdzie po twojej myśli. W sferze zawodowej przełożeni docenią twój 
talent organizacyjny. Zyskasz uznanie, o ile będziesz działał zgodnie z regułami, a nie 
szedł na skróty.

Trudna rozmowa z rodziną. Mów śmiało, co leży ci na sercu. Niedopowiedzenia, skry-
wane żale prowadzą do konfliktów. Może poczujesz się urażony słowami bliskich, ale 
przemyślisz sprawę i dojdziesz do wniosku, że mieli rację. Zaufaj swojej intuicji, będzie 
ci potrzebna.

Dusisz się w swoim dotychczasowym towarzystwie i potrzebujesz odmiany. Nic prost-
szego, znajdź sobie nowe hobby, a poznasz innych ludzi. Nie rozpaczaj nad stratą zna-
jomych, czasem rozstanie jest jedynym wyjściem, by ustrzec się eskalacji konfliktu. 
Bądź czujny, żebyś nie przegapił szansy na poprawę twojej sytuacji materialnej.

Będziesz w refleksyjnym nastroju. Postanowisz kolejny raz przemyśleć wydarzenia 
z przeszłości, przeprowadzisz analizę, co można było zrobić inaczej. Pamiętaj, że to 
strata czasu. Nie cofniesz zegara. To, na co masz wpływ, to twoja przyszłość. Kiepska 
pora na spotkania towarzyskie, potrzebujesz teraz samotności i spokoju. Bieżące spra-
wy odłożysz na później.

Jesteś tak zapracowany, że nie masz czasu na kontakty z ukochaną osobą. Nie skupiaj 
się tylko na obowiązkach zawodowych, bo możesz ją stracić. Przemęczenie nie jest 
wytłumaczeniem unikania rozmów. Nie kłóć się o drobiazgi. Postaraj się być bardziej 
wyrozumiały i empatyczny. Ostrożnie w sprawach finansowych. Nie podejmuj żadnych 
decyzji bez oszacowania ryzyka.

Zakończy się trudna sprawa, która spędzała ci sen z powiek. Odetchniesz z ulgą. 
Uważnie przyjrzyj się osobom w twoim otoczeniu. Zobaczysz, kto rzeczywiście jest ci 
życzliwy, a kto tylko udaje. Będziesz rozczarowany, ale czasem porządki trzeba prze-
prowadzić. Przestań żyć przeszłością. Nieznane cię przeraża, choć nie powinieneś mieć 
obaw. Wszystko się ułoży.

Podróże i miłe wydarzenia – to będzie teraz twój żywioł. Nie odrzucisz żadnego zapro-
szenia. Samotne Wodniki są otwarte na nowe znajomości i spotkają na swej drodze 
kogoś intrygującego. W sprawach rodzinnych wyjaśnisz pewną sprawę z przeszłości, 
która psuła niektóre relacje. Uważaj, by twoja ambicja, chęć zaimponowania, nie stała 
się źródłem problemów.

Na zdjęciu Joanna Barczyńska z klasy 2 Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych ZS Kowalewo Pomorskie
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Droga Krzyżowa w mieście
GOLUB-DOBRZYŃ  Wierni kościoła katolickiego co roku przeżywają Drogę Krzyżową jaką Jezus odbył tuż 
przed swoją śmiercią. Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia również to uczcili

Ostatni piątek to dla golub-
skiego katolika wielkie świę-
to. W mieście odbyła się Droga 
Krzyżowa.

Czym jest Droga 
Krzyżowa?
W kościele katolickim jest 

to nabożeństwo adoracyjne po-

legające na symbolicznym od-
tworzeniu ostatniej drogi Jezu-
sa Chrystusa przed męczeńską 
śmiercią i złożenia jego ciała 
do grobu. Tradycja ta powstała 
w Jerozolimie, a w średniowie-
czu w Europie rozpropagowa-
li ją franciszkanie. Liczbę XIV 

stacji drogi krzyżowej wprowa-
dzono w XVII wieku. Stacje dro-
gi krzyżowej są uwidocznione 
praktycznie w każdej kościelnej 
świątyni.

Od kilku już lat celebrowa-
na jest droga krzyżowa ulicami 
miasta. Licznie zgromadzeni 

wierni pokonują trasę z kościo-
ła w Dobrzyniu do kościoła 
w Golubiu lub odwrotnie. Przez 
wiernych niesiony jest wiel-
ki drewniany krzyż, krzyż jest 
symbolem ukrzyżowania Jezu-
sa. Do niesienia krzyża wyzna-
czone są grupy wiernych. W tym 
roku „zaszczyt niesienia krzyża” 
miały osoby z grup katolickich 
działających przy obu parafiach, 
poszczególna grupy zawodowe, 
wśród których można było spo-
tkać pracowników administra-
cji samorządowej, strażaków, 
nauczycieli, harcerzy itp. Na 
poszczególnych stacjach drogi 
krzyżowej odmawiano poboż-
ne czytania z wezwaniem mo-
dlitewnym. Czytania tak były 
skonstruowane, że nawiązywały 
do problemów współczesnego 
świata. Wsłuchując się w te czy-
tania, praktycznie każdy uczest-

nik tej doniosłej procesji mógł 
wynieść nauki dla siebie.

Od paru już lat bardzo mod-
na stała się też ekstremalna 
droga krzyżowa polegająca na 
pokonaniu 40 kilometrów takiej 
drogi krzyżowej z poszczególny-
mi stacjami. Oczywiście jest ona 
prowadzona w godzinach noc-
nych. Jest to wyzwanie dla ludzi 
naprawdę głębokiej wiary. Taka 
droga odbywała się również na 
naszym terenie i prowadziła do 
klasztoru w Oborach. Czy będzie 
też w tym roku, zobaczymy?

Czy każdy, kto uczestniczył 
w tej drodze krzyżowej, na pew-
no w ten sposób pokazał, że jest 
katolikiem głębokiej wiary? To 
pytanie pozostawiamy bez od-
powiedzi.

Tekst i fot. 
(Maw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

3/4 spokojnych o pracę

Co ciekawe, trzy czwarte (75 proc.) Polaków ocenia 
swoją sytuację zawodową jako mniej lub bardziej sta-
bilną, a utraty pracy obawia się nieco ponad jedna pią-
ta (22 proc.). Osoby bezrobotne i poszukujące pracy 
można obecnie spotkać w niespełna co ósmej rodzinie 
(12 proc.) – wynika z uzyskanych deklaracji.
– Praca stanowi znaczną część naszej codzienności, 
a poczucie stabilizacji i pewności zatrudnienia prze-
kłada się na jakość życia całej rodziny. Cieszę się, że 
z roku na rok to poczucie stabilizacji rośnie – mówi 
minister Elżbieta Rafalska.

Dobry kierunek

– Bardzo cieszą nas te donie-
sienia. Świadczą one o tym, że 
w końcu mamy do czynienia 
w Polsce z rynkiem pracow-
nika. Systematyczny wzrost 
zadowolenia w tym obszarze 
pokazuje, że idziemy w do-
brym kierunku – ocenia mini-
ster Elżbieta Rafalska.

Ponad połowa na tak

W marcu br. 58 proc. badanych wypo-
wiadało się dobrze o krajowym rynku 
pracy. To wzrost o 5 pkt proc. w po-
równaniu z marcem 2018 r. Co ciekawe, 
w 2014 r. takiego zdania było zaledwie 
20 proc. ankietowanych – wynika z ra-
portu CBOS „Sytuacja na rynku pracy 
w ocenach i doświadczeniach Pola-
ków”.

Najlepiej w historii

Jak zaznacza CBOS, obecnie opinie w tym zakresie są najlepsze w hi-storii, co koresponduje z najniż-szą notowaną przez Główny Urząd Statystyczny rejestrowaną stopą bezrobocia po 1990 r. W lutym br. wyniosła ona 6,1 proc. i była ponad dwa razy niższa niż 6 lat temu (14,4 proc.). Szacunki MRPiPS wskazują, że w marcu spadła do 5,9 proc.

Co setny zdegustowany  

„Odsetek negatywnych opinii na te-
mat rynku pracy w Polsce zmniej-
szył się w ciągu roku z 16 proc. do 11 
proc., w tym niezmiennie tylko nieliczni  
(1 proc.) pozostają zdecydowanie kry-
tyczni. Mniej więcej jedna piąta respon-
dentów (21 proc., spadek o 2 pkt proc.) 
uważa, że sytuacja na krajowym rynku 
pracy jest przeciętna (ani dobra, ani 
zła)” – czytamy w raporcie.

Polacy pozytywnie o rynku pracy 

Ponad połowa Polaków ocenia obec-
ną sytuację na rynku pracy w Polsce 
dobrze lub bardzo dobrze – wynika 
z kwietniowego raportu CBOS. Dla po-
równania, w 2014 r. takiego zdania był 
zaledwie co piąty badany. „Obecnie opi-
nie w tym zakresie są najlepsze w histo-
rii” – czytamy w opracowaniu.

Co trzeci wierzy w poprawę

A jak, zdaniem Polaków, wyglą-
dać będzie rynek pracy w ciągu 
najbliższych 12 miesięcy? Tylko 
7 proc. badanych przewiduje ne-
gatywne zmiany w tym zakresie 
i nikt nie spodziewa się radykal-
nego pogorszenia. Blisko połowa, 
bo 48 proc. ankietowanych jest 
zdania, że w ciągu roku sytuacja 
na rynku pracy się nie zmieni, a 31 
proc. przewiduje poprawę.
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KALENDARIUM
Czwartek 11 kwietnia
1936 – W Bostonie uruchomiono komunikację trolejbusową.
1960 – W ramach reformy administracyjnej w Czechosłowacji 

w miejsce dotychczasowych 19 krajów, istniejących od 1949 roku, powo-
łano 10 nowych (+ 5 miast wydzielonych), funkcjonujących do 1990 roku 
na Słowacji i do 2000 roku w Czechach.

1968 - Gen. Wojciech Jaruzelski został ministrem obrony narodo-
wej.

1997 – Sejm RP przyjął ustawę lustracyjną.
2001 – W meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata Australia 

pokonała Samoa Amerykańskie 31:0, odnosząc najwyższe zwycięstwo 
w historii międzypaństwowych meczów piłkarskich.

Piątek 12 kwietnia
1903 – W Poznaniu otwarto pierwszy park publiczny, nazwany naj-

pierw Ogrodem Botanicznym, a potem Parkiem Wilsona.
1927 - Po wyrażeniu rządowi wotum nieufności przez większość sej-

mową litewski dyktator Antanas Smetona rozwiązał parlament, który 
nie zebrał się aż do 1936 roku.

1954 - Bill Haley wraz z grupą The Comets nagrał piosenkę Rock 
Around the Clock, uznaną za pierwszy utwór rockandrollowy.

1991 - Podpisano akt założycielski warszawskiej Giełdy Papierów 
Wartościowych.

Sobota 13 kwietnia
1943 – W nocy z 13 na 14 kwietnia grupa ukraińskich nacjonalistów 

dokonała zbrodni na 10 polskich mieszkańcach wsi Bilcze w wojewódz-
twie wołyńskim.

1945 - W pobliżu Gardelegen w Saksonii-Anhalt niemieccy strażni-
cy spalili żywcem lub zastrzelili ponad 1000 więźniów prowadzonych 
w marszu śmierci z obozu koncentracyjnego Mittelbau-Dora (głównie 
Polaków). 11 osób zostało następnego dnia odnalezionych żywych przez 
żołnierzy amerykańskich.

1967 – W Sali Kongresowej w Warszawie odbyły się dwa pierwsze 
polskie koncerty grupy The Rolling Stones.

1990 – Podczas wizyty prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego w Mo-
skwie, prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow przekazał pochodzące z ra-
dzieckich archiwów dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej, po raz 
pierwszy oficjalnie przyznając, że zbrodni dokonało NKWD.

Niedziela 14 kwietnia
1665 – Na zamku w Korsuniu polska załoga pod dowództwem sta-

rosty Samuela Leszczyńskiego i komendanta Jana Dennemarka obroniła 
się przed atakiem kozackim, jednak budynek uległ spaleniu.

1943 – Przebywający w niewoli w niemieckim obozie koncentra-
cyjnym Sachsenhausen syn Józefa Stalina Jakow Dżugaszwili zginął od 
postrzału lub porażenia prądem, gdy po odmowie udania się do baraku 
rzucił się na ogrodzenie.

1950 – Prymas Stefan Wyszyński podpisał w imieniu Episkopatu 
Polski porozumienie z władzami komunistycznymi. Kościół polski w za-
mian za zagwarantowanie nauczania religii w szkołach i funkcjonowanie 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uznał granice Ziem Odzyskanych 
i potępił „bandy podziemia”.

Poniedziałek 15 kwietnia 
1912 – W trakcie swego dziewiczego rejsu z Southampton do No-

wego Jorku zatonął po zderzeniu z górą lodową brytyjski transatlantyk 
RMS Titanic. Zginęło ponad 1500 osób, uratowano około 730.

1970 – W rewanżowym meczu półfinałowym Pucharu Zdobywców 
Pucharów Górnik Zabrze zremisował na Stadionie Śląskim w Chorzo-
wie z AS Roma 2:2. O awansie Górnika do finału zdecydowało losowanie 
po trzecim meczu, zakończonym ponownie remisem, rozegranym 22 
kwietnia w Strasburgu.

1999 - Rozpoczęła się seryjna produkcja Poloneza kombi.
Wtorek 16 kwietnia
1947 - W porcie w Texas City wskutek wybuchu 2300 ton saletry 

amonowej w ładowniach francuskiego statku SS Grandcamp zginęło 581 
osób, a tysiące odniosły obrażenia.

1945 - Na wysokości Mierzei Helskiej został zatopiony przez ra-
dziecki okręt podwodny niemiecki transportowiec MS Goya wraz z co 
najmniej 6 tys. uciekinierów z Prus Wschodnich i Gdańska.

1973 – Odbył się pierwszy w historii PLL LOT rejs transoceaniczny 
Iła-62 „Mikołaj Kopernik” do Nowego Jorku.

2007 – W wyniku dwóch strzelanin na kampusie w Virginia Poly-
technic Institute and State University w Blacksburgu w stanie Wirginia 
zginęły 33 osoby (w tym zamachowiec-samobójca), a 23 zostały ranne.

Środa 17 kwietnia
1917 - Włodzimierz Lenin po przyjeździe do Piotrogrodu przedsta-

wił tzw. tezy kwietniowe, uznawane za zapowiedź wybuchu rewolucji 
październikowej.

1944 – Oddziały AK, AL i BCh odparły atak dziesięciokrotnie licz-
niejszych sił niemieckich na Wojsławice koło Chełma, powstrzymując 
planowaną akcję pacyfikacyjną.

1988 – Relikwie św. Andrzeja Boboli zostały złożone w nowo wybu-
dowanym sanktuarium jego imienia w Warszawie.

2014 - NASA ogłosiła odkrycie planety pozasłonecznej Kepler-186f, 
pierwszej wielkości Ziemi znajdującej się w ekosferze.

Źródło: wikipedia.org

Światowy 
czempionat w regionie
SPoRt  W sobotę (6 kwietnia) w Arenie Toruń rozpoczęła się 
kolejna wielka międzynarodowa impreza sportowa. Tym razem 
są to Mistrzostwa Świata Juniorów i Kadetów w Szermierce. 
Imprezę wspiera finansowo samorząd naszego województwa. 
W otwarciu wydarzenia uczestniczyła członek zarządu woje-
wództwa Aneta Jędrzejewska

Jeszcze nie umilkły echa 8. Ha-
lowych Mistrzostw Świata w Lekkiej 
Atletyce Masters, a toruńska hala 
gości kolejną wielką imprezę – Mi-
strzostwa Świata Kadetów i Junio-
rów w szermierce. W 8-dniowych 
zawodach skrzyżuje broń ponad 
1500 młodych szablistów, szpa-
dzistów i florecistów z 94 krajów. 
W tym gronie jest dwóch zawod-
ników z  regionu – Jan Jurkiewicz 
(Budowlani Toruń), aktualny mistrz 
Polski we florecie juniorów U20 
i ósmy zawodnik mistrzostw Eu-
ropy, oraz Szymon Milicki (MKS 
MDK-5 Bydgoszcz) – we florecie 
kadetów (U-17). Szermierze Budow-
lanych Toruń mają długą i bogatą 
tradycję startów w tej imprezie. 
Łącznie zdobyli w niej 9 medali: 4 
złote, srebrny i 4 brązowe.

– Liczę na dobre występy bia-
ło-czerwonych, w tym szczególnie 
florecistów z Kujawsko-Pomorskie-
go. Zapraszam do kibicowania na-

szym szermierzom do Areny Toruń 
– mówi marszałek Piotr Całbecki.

Medale szermierzy z Ku-
jaw i Pomorza w Mistrzostwach 
Świata Kadetów (U-17) i Junio-
rów (U20):

Indywidualnie:
– Renata Dejewska (Budowlani 

Toruń) Meksyk 1994 – srebro, szpa-
da U-17

– Hanna Łyczbińska (Budowla-
ni Toruń) Belek (Turcja) 2007 – brąz 
floret U-17; Baku (Azerbejdżan) 
2010 – brąz floret U-20

Drużynowo:
– Tournai (Belgia) 1996 - złoto, 

drużyna mieszana U20 – Magdale-
na Śledź (Budowlani Toruń)   

– Acireale (Włochy) 2008 – 
złoto, floret drużynowy kobiet U20 
– Hanna Łyczbińska, Marta Łycz-
bińska, Emilia Rygielska (wszystkie 
Budowlani Toruń)

– Baku (Azerbejdżan) 2010 – 
brąz, floret drużynowy kobiet U20 

– Martyna Jelińska, Hanna i Mar-
ta Łyczbińskie, Emilia Rygielska 
(wszystkie Budowlani Toruń)

– Taszkient (Uzbekistan) 2015 – 
brąz, floret drużynowy kobiet U20 
– Marika Chrzanowska (Budowlani 
Toruń)

– Bourges (Francja) 2016 – zło-
to, floret drużynowy kobiet U20 
– Julia Chrzanowska (Budowlani 
Toruń)

– Płowdiw (Bułgaria) 2017 – 
złoto, floret drużynowy kobiet U20 
– Julia Chrzanowska (Budowlani 
Toruń).

Siostry Łyczbińskie, siostry 
Chrzanowskie, Martyna Jelińska 
i Emilia Rygielska były stypendyst-
kami marszałka województwa. Mi-
strzostwa potrwają do 14 kwietnia. 
Samorząd województwa wspiera 
finansowo tę imprezę kwotą 200 
tys. złotych.

(red), fot. Szymon Zdziebło/
tarantoga.pl dla UMWKP
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Świętowała książka dziecięca
GMINA SKĘPE  2 kwietnia dzieci w szkole filialnej w Łąkiem uczestniczyły w gminnej odsłonie Międzyna-
rodowego Dnia Książki Dziecięcej. Galę zorganizowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, a przewod-
nikiem był szef książnicy Jerzy Kowalski

We wtorkowe południe sala 
szkolna w Łąkiem wypełniła się 
dziećmi i książkami. Była okazja 
do integracji i dobrej zabawy, ale 
przede wszystkim do zgłębienia 
tajników książki, jej powstawania, 
budowy i międzynarodowego 
święta książki dla dzieci.

– Międzynarodowy Dzień 
Książki dla Dzieci to święto ob-
chodzone co roku 2 kwietnia – 
mówił dyrektor biblioteki w Skę-
pem Jerzy Kowalski. – Ma ono na 
celu rozpowszechnienie książek 

dla dzieci, wspieranie czytania 
przez najmłodszych oraz promo-
wanie wartościowej literatury dla 
młodego czytelnika. Z tej okazji 2 
kwietnia właśnie skępska biblio-
teka publiczna zorganizowała dla 
dzieci szkoły w Łąkiem wyjątko-
wą lekcję biblioteczną promującą 
literaturę dziecięcą.

Uczestnicy spotkania brali 
udział w różnych konkurencjach, 
w których musieli wykazać się 
wiedzą, aktywnością umysłową 
oraz umiejętnością pracy w gru-

pie. Nie obyło się bez głośnego 
czytania i oglądania różnych ro-
dzajów książek dla dzieci. Hono-
rową pozycją był słownik języka 
polskiego, który doskonale posłu-
żył do omówienia budowy książki. 
Uczniowie szkoły w Łąkiem wy-
konali również prace plastyczne 
ilustrujące bohaterów z książek, 
a wychowawczyni Aleksandra 
Welenc zapewniła, że te wyjątko-
we dzieła sztuki małych artystów 
znajdą swoje miejsce na specjal-
nej wystawie szkolnej. Niezwykłe 

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Noworodki

NAtAlIA tucholSKA
 urodziła się 4 kwietnia, 

ważyła 3,95 kg i mierzy-
ła 58 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Marcina i Jo-
anny z Lipna

Fot. Lidia Jagielska

PAulINKA cyrANowIcz
 urodziła sie 7 kwietnia, 

ważyła 3,65 kg i mierzyła 
61 cm. Jest córką Dariusza 
i Malwiny z Piątek, ma sio-
strę Amelię

zuzANNA JANISzEwSKA
 urodziła się 1 kwietnia, 

ważyła 4,15 kg i mierzyła  
60 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Grzegorza i Ka-
roliny z Moszczonnego

MArIKA zbrożEK
 urodziła się 3 kwietnia, wa-

żyła 3,6 kg i mierzyła 56 cm. 
Jest córką Grzegorza i Sylwii 
z Jasienia, a siostrą Roksany

AGAtKA JAworSKA
 urodziła się 2 kwietnia, wa-

żyła 3,3 kg i mierzyła 57 cm. Jest 
córką Mariusza i Ewy z Lipna, 
a siostrą Daniela i Sebastiana

Witajcie na świecie!

spotkanie przebiegało w serdecz-
nej i radosnej atmosferze, wszy-
scy znakomicie się bawili, a uro-
dziny książki dziecięcej dzieci 
zaliczyły do bardzo udanych.

Światowy Dzień Książki dla 
Dzieci obchodzimy już ponad 50 
lat, bo od 1967 roku. Świętujemy 
zawsze 2 kwietnia, na pamiątkę 
urodzin duńskiego pisarza Hansa 
Christiana Andersena. Dzień ten 
ma na celu rozpowszechnienie 
książek dla dzieci oraz promowa-
nie czytelnictwa wśród najmłod-

szych. Kolejne roczniki poznają 
tradycję i promują czytelnictwo 
dołączając tym samym do świa-
towej elity. Dzięki zaangażowa-
niu nauczycieli i bibliotekarzy 
uczniowie szkoły w Łąkiem ak-
tywnie włączyły się w obchody 
międzynarodowego dnia książki 
dziecięcej.

Patronem medialnym tego-
rocznych obchodów były tygo-
dnik CLI.

tekst i fot. lidia Jagielska
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GODZINY OTWARCIA:
PN-PT: 7.OO-18.OO | SOB: 7.OO-14.OOMarket  w sezonie budowlanym 

otwarty do godz. 18.oo!

Tu kupisz
NA RATY!

W ofercie posiadamy również 
inne panele ogrodzeniowe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykonuję stany surowe budynków, tel. 601 
417 710

Dachy, akcesoria, garaże, okna - sprzedaż-po-
miar-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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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WYPADKI
Ucierpia³eœ w wypadku komunikacyjnym, w rolnictwie 
lub straci³eœ blisk¹ osobê? – skontaktuj siê z nami.

BIURO DORADZTWA I POŒREDNICTWA 
W DOCHODZENIU ODSZKODOWAÑ

PO WYPADKACH
Tomasz Przybyszewski  Rynek 20, 87-400 Golub-Dobrzyñ ul.

tel. 608 380 227, e-mail: biurotp@op.pl
Nasze wynagrodzenie 

– wy³¹cznie po uzyskania odszkodowania

O G Ł O S Z E N I E

R E K L A M A

Ul. Szosa Rypiñska 26
87-400 Golub-Dobrzyñ (obok Urzêdu Pracy)

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

Ul. Szosa Rypiñska 26
87-400 Golub-Dobrzyñ (obok Urzêdu Pracy)

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

Tygodnik Regionu
LiPnoWSkiego
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Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy
czêœci do ci¹gników MTZ, Pronar, 

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

tel. 502 461 368, 56 689 10 70, 56 689 10 75

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I EBlum-Mar usługi leśne, wycinka drzew, pielę-
gnacja lasów, nowe nasadzenia, tel. 605 739 
200

Zdrowie
Poradnie

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

Rehabilitacja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

Agromax-autoryzowany sprzedawca katowickie-
go holdingu węglowego, Brodnica, tel. 56 498 
23 39
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Chalin wygrywa 
współzawodnictwo klas I-III 

SPORT SZKOLNY  4 kwietnia 2019 r. w Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki odbył się drugi etap Współ-
zawodnictwa sportowego klas I-III o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Tym razem do 
rywalizacji przystąpili uczniowie klas III

Zawody otworzył burmistrz 
Piotr Wiśniewski, który przywitał 
wszystkich młodych sportowców 
i życzył im powodzenia. Do rywa-
lizacji przystąpiły trzecie klasy ze 
szkół podstawowych w Chalinie, 
Dobrzyniu nad Wisłą i Krojczynie.

Na początek zawodnicy mieli 
do pokonania slalom oraz dodat-
kowo musieli rozwiązać zadanie 

matematyczne. W dalszej części 
zawodów na uczestników czekało 
wiele konkurencji wymagających 
od wszystkich dobrej sprawności 
fizycznej. Odbyły się ćwiczenia na 
ławeczkach gimnastycznych, róż-
nego rodzaju skoki, czołganie, to-
czenie i przenoszenie piłek lekar-
skich. Całość zwieńczyło najbardziej 
emocjonujące przeciąganie liny. Po 

podsumowaniu wyników okazało 
się, że najwięcej punktów wśród 
klas III zgromadzili uczniowie SP 
w Chalinie. Taką samą liczbę punk-
tów uzyskały drużyny z Dobrzynia 
nad Wisłą i Krojczyna. W przypad-
ku remisu o kolejności w klasyfika-
cji decydował wynik przeciągania 
liny, a tutaj lepsi okazali się repre-
zentanci Krojczyna i to oni mogli 

KLaSYfiKacja KLaS iii

I – SP Chalin – 3 pkt
II – SP Krojczyn – 2 pkt
III – SP Dobrzyń – 1 pkt

KLaSYfiKacja KOńcOwa 
KLaS i-iii

I – SP Chalin – 8 pkt
II – SP Dobrzyń – 6 pkt
III – SP Krojczyn – 4 pkt

cieszyć się z II miejsca.
Zmagania klas III kończyły 

sportową rywalizację szkół naszej 
Gminy. Przypomnijmy, że tydzień 
wcześniej w rywalizacji brali udział 
uczniowie klas I i II. Suma punk-
tów zdobytych przez wszystkie 
trzy klasy danej szkoły decydowała 
o miejscu w klasyfikacji końcowej. 
W niej najlepiej wypadli reprezen-
tanci SP w Chalinie, którzy wygrali 
wśród klas II i III oraz zajęli drugie 
miejsce wśród klas I. Drugie miej-
sce wywalczyła SP w Dobrzyniu 
nad Wisłą, a trzecia lokata przypa-
dła SP w Krojczynie.

Dyplomy w klasyfikacji klas III 
oraz puchary w klasyfikacji koń-
cowej klas I-III wręczył burmistrz 
Piotr Wiśniewski oraz dyrektor SP 
w Dobrzyniu nad Wisłą Aleksandra 
Nowak i przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu Łukasz 
Wasilewski. – Dziękujemy wycho-
wawcom klas za przygotowanie 

swoich podopiecznych do zawo-
dów. Na koniec warto podkreślić 
słowa burmistrza, który stwierdził, 
że bez względu na zajęte miejsca 
wszyscy uczestnicy są wygranymi. 
W tym wieku najważniejszy jest 
sam udział i dobra zabawa, dlatego 
organizując takie zawody pragnie-
my zachęcić do aktywności fizycz-
nej jak najwięcej dzieci – podkreśla 
kierownictwo DCSiT.

(ak)
 fot. nadesłane

Koszykówka

Gościnny Dobrzyń
W niedzielę 7 kwietnia 2019 r. odbył się Turniej Ko-
szykówki Mężczyzn zorganizowany przez Dobrzyń-
skie Centrum Sportu i Turystyki. W zawodach wzięło 
udział 5 zespołów.

Koszykarskie turnieje dla ze-
społów 3-osobowych organizowane 
są w DCSiT już od kilku lat, ale tym 
razem przyszedł czas na basket 
w pełnym wydaniu. – Chcieliśmy 
w ten sposób docenić wysiłek miło-

śników tej dyscypliny z Dobrzynia 
nad Wisłą, którzy po kilku latach 
przerwy wznowili treningi i w ze-
spole BeMo Włocławek występują 
we Włocławskiej Lidze Koszykówki 
Amatorskiej – podkreślają organin-

zatorzy z DCSiT.
W rywalizacji udział wzięły: 

Anwil Team Włocławek, Basket Go-
stynin, Basket Rypin, Basket Team 
Dobrzyń nad Wisłą i BeMo Włocła-
wek. Rozgrywki przeprowadzono 
w systemie „każdy z każdym”, me-
cze trwały 2x8 minut.

W meczu otwarcia gospodarze 
turnieju Baket Team Dobrzyń nad 
Wisłą podejmował Anwil Team. Po-
czątek należał do gości, ale z czasem 
do głosu doszli też gospodarze. Do 
wyłonienia zwycięzcy potrzebne 
były aż dwie dogrywki. Więcej zim-
nej krwi zachowali w tej sytuacji 

koszykarze z Włocławka i pokonali 
miejscowych 32:29. Ciekawy prze-
bieg miało też spotkanie Basket 
Rypin z BeMo Włocławek. Szybkie, 
zespołowe i skuteczne akcje z obu 
stron mogły się podobać. Mimo 
wyrównanej rywalizacji w końców-
ce to BeMo przechyliło szalę zwy-
cięstwa na swoją stronę wygrywa-
jąc 31:25. Bardzo dobre pierwsze 
wrażenie zrobił Basket Gostynin, 
który pewnie pokonał Anwil Team 
31:19. Kolejne mecze bez niespo-
dzianek wygrywali faworyci. Cieka-
wą koszykówkę prezentowały eki-
py z Rypina, Gostynina i Włocławka 

KLaSYfiKacja KOńcOwa:
I – BeMo Włocławek
II – Basket Gostynin
III – Basket Rypin
IV – Anwil Team Włocławek
V – Basket Team Dobrzyń nad Wi-
słą

(BeMo), które podzieliły się miej-
scami na podium. Z kompletem 4 
zwycięstw zmagania zakończyło 
BeMo Włocławek i zasłużenie wy-
walczyło I miejsce. We włocławskiej 
ekipie brylował A. Ręgocki. Były 
koszykarz Anwilu ku uciesze wi-
dzów popisywał się nie tylko dobrą 
grą, ale też efektownymi wsadami. 
Bezdyskusyjnie został on wybrany 
MVP turnieju.

Puchar dla zwycięskiej druży-
ny, medale dla zawodników trzech 
najlepszych drużyn oraz statuetkę 
MVP wręczył wiceburmistrz Do-
brzynia nad Wisłą Sebastian Maciej 
Olewiński oraz dyrektor DCSiT Sta-
nisław Niekraś.

(ak)
fot. DcSiT
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Zmagania pod siatką
SPORT SZKOLNY  W miniony wtorek 2 kwietnia uczestnicy czwartej już edycji lipnowskiej spartakiady 
szkolnej rozegrali mecze siatkarskie. Najlepsze okazały się reprezentacje, zarówno dziewczęce jak i chłopię-
ce, Szkoły Podstawowej nr 3

Kolejne zmagania w ramach 
lipnowskiej spartakiady szkolnej 
są już za młodymi sportowcami 
z trzech miejskich szkół podsta-

wowych. Tym razem, we wtor-
kowe przedpołudnie siatkarze 
z wszystkich szkół ze swoimi 
nauczycielami wychowania fi-

zycznego spotkali się w hali 
sportowej lipnowskiej „dwójki”. 
Nie zabrakło też kibiców. Bo to, 
że lipnowska spartakiada szkol-
na okazała się strzałem w dzie-
siątkę, wiedzą już wszyscy. Dzię-
ki ogromnemu zainteresowaniu 
tą formą sportowej rywalizacji 
międzyszkolnej w Lipnie już po 
raz czwarty uczniowie wszyst-
kich szkół miejskich zmagają 
się w różnych konkurencjach 
sportowych i zbierają punkty. 
Spartakiada trwa przez cały rok 
szkolny.

– Tym razem reprezentacje 
trzech szkół uczestniczących 
w naszej czwartej spartakiadzie 
szkolnej zmagają się w rozgryw-
kach siatkarskich – mówi Paweł 

Uzarski z lipnowskiego MOSi-
R-u. – Za pierwsze miejsce re-
prezentacja zdobywa piętnaście 
punktów, za drugie dziesięć, 
a za trzecie pięć punktów.

Pod siatką stanęły i dziew-
czyny, i chłopcy. W meczach 
dziewcząt najlepiej wypadły 
siatkarki z „trójki”, wśród chłop-
ców również najwięcej punktów 
z poszczególnych rozgrywek 
zdobyli sportowcy z „trójki” 
przed siatkarzami z „dwójki” 
i „piątki”.

– Wszystkim uczestnikom 
gratuluję i dziękuję za udział – 
mówi Paweł Uzarski. – Po pod-
liczeniu wyników wszystkich 
dotychczasowych etapów spar-
takiady na pierwszym miejscu 

ze stu dwudziestoma punktami 
są uczniowie szkoły podstawo-
wej nr 3. Drugie miejsce i sto 
pięć punktów mają na koncie 
obecnie uczniowie szkoły nr 2, 
a na trzecim miejscu z setką 
punktów są uczniowie „piątki”.

Strata „dwójki” do szkoły 
nr 3 wynosi obecnie piętnaście 
punktów w ogólnej punkta-
cji. A warto przypomnieć, że 
w trzeciej edycji spartakiady, 
w ubiegłym roku to uczniowie 
„dwójki” zwyciężyli i w nagrodę 
pojechali na mecz Wisły Płock 
z Legią Warszawa. Jak będzie te-
raz? Zdecydują kolejne rozgryw-
ki. Do tematu wrócimy

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Pływanie

Przywieźli 16 medali
W minioną sobotę młodzi pływacy z klubu NEMO Lipno z sukcesem uczestniczyli 
w I Indywidualnych Ogólnopolskich Mistrzostwach Sierpca w Pływaniu. Występ 
zaowocował szesnastoma medalami dla naszych reprezentantów.

To były wyjątkowo udane 
mistrzostwa dla naszych repre-
zentantów. Pływacy z Lipna sta-
nęli do walki o medale aż z 350 
pływakami z dwudziestu klubów 
z całego kraju. Byli konkurenci 
z Warszawy, Ciechanowa, Socha-
czewa, Płocka, Wąbrzeźna, Iławy, 
Rypina, Brodnicy czy Torunia.

– Nasi reprezentanci zali-
czyli niezwykle udany występ, aż 
16 razy stawali na podium – nie 
kryją dumy trenerzy klubu Nemo 
Lipno. – Oprócz medali lipnow-
scy pływacy poprawili wiele indy-
widualnych rekordów życiowych 
i przywieźli z zawodów nowe 
doświadczenia. Wierzymy, że za-

owocują one kolejnymi sukcesami 
naszych pływaków w zbliżających 
się zawodach w Rypinie, gdzie 
zmagania zawodników obserwo-
wać będzie mistrzyni olimpijska 
Otylia Jędrzejczak.

Złote medale zdobyli: Gabrie-
la Kowalska na 50 metrów stylem 
grzbietowym, Anna Ostrowska na 

100 metrów stylem grzbietowym 
i Maciej Rakowski na 25 metrów 
stylem klasycznym.

Najczęściej lipnowianie sta-
wali w Sierpcu na drugim stopniu 
podium. Srebrne medale zdobyli: 
Julia Cyranowicz na 50 metrów 
stylem motylkowym, Karolina 
Górzyńska na 25 metrów stylem 
grzbietowym, Jakub Krzyszczak 
na 50 metrów stylem dowolnym 
i 50 metrów stylem klasycznym, 
Zuzanna Lewandowska na 25 me-
trów stylem grzbietowym, Sta-
nisław Lewicki na 100 metrów 
stylem dowolnym i 100 metrów 
stylem grzbietowym, Nikodem 
Maklakiewicz na 25 metrów sty-
lem klasycznym, Alicja Ostrowska 

na 50 metrów stylem motylko-
wym oraz Anna Ostrowska na 100 
metrów stylem klasycznym.

Brązowe medale przywio-
zły z ogólnopolskich mistrzostw: 
Natalia Chlebowska płynąc na 50 
metrów stylem grzbietowym, Li-
dia Dąbek na 100 metrów stylem 
klasycznym i Alicja Ostrowska 
na 100 metrów stylem grzbieto-
wym.

Wszystkim gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów, o któ-
rych tradycyjnie już będziemy 
informować na łamach naszego 
tygodnika.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Mustang zaczął od wygranej
PIŁKA NOŻNA  W niedzielę 7 kwietnia o godz. 14.00 na stadionie w Dobrzyniu nad Wisłą UKS Mustang 
Wielgie rozpoczął rundę wiosenna meczem z Notecią Inowrocław. Był to mecz drugiego z trzecim ze-
społem w tabeli

W 21. minucie bardzo dobrą 
sytuację miała Kinga Marchlew-
ska, ale jej strzał zdołała obronić 
bramkarka Noteci. W 36. minucie 
Ewelina Czubakowska prostopa-
dłym podaniem uruchomiła Anitę 
Maćkiewicz, która wygrała wal-
kę z obrońcą, ograła bramkarza 
i skierowała piłkę do pustej bram-
ki, wyprowadzając UKS na prowa-
dzenie.

Po przerwie Mustang w 51. 
minucie stracił bramkę po strzale 
z dystansu. Podczas próby inter-
wencji bramkarka Mustanga Alek-
sandra Olkiewicz upadła na plecy, 

ale na szczęście nic się nie stało 
i mogła dokończyć mecz. W 62. 
minucie po rzucie rożnym wyko-
nywanym przez Magdalenę Że-
browską piękną główką Anita Mać-
kiewicz umieściła piłkę w bramce. 
W 73. minucie Anita Maćkiewicz 
ustrzeliła hat-tricka, wykorzystu-
jąc podanie Izabeli Kwiatkowskiej.

Mecz zakończył się bardzo 
ważny zwycięstwem Mustanga 3:1. 
Kolejne spotkanie o punkty na-
sze dziewczęta rozegrają również 
u siebie na boisku w Teodorowie 
w sobotę 13 kwietnia o godz. 11.00, 
a rywalem będzie Tucholanka Tu-

chola.  Skład drużyny: Olkiewicz, 
Kwiatkowska, Leśniewska, Mar-
chlewska, A. Żebrowska, Fydry-
szewska (67’ Wilińska), Szczepaniak, 
Maćkiewicz, Pikos, Czubakowska, 
M. Żebrowska. Rezerwa: Kamiń-
ska, Lejmanowicz, Wenderlich, 
Ostrowska, Raczkowska. Trenerem 
zespołu jest Michał Ziemiński.

UKS po pierwszej wiosennej 
kolejce nadal jest wiceliderem ta-
beli III ligi w grupie kujawsko-po-
morskiej ze stratą punktu do Spój-
ni Białe Błota.

Tekst i fot. (ak)
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Orion utarł nosa liderowi
Mień Lipno był murowanym faworytem, przynajmniej tak się wydawało, w star-
ciu z Orionem Popowo. Ambitnie grający gospodarze pokonali lidera tabeli grupy 
II włocławskiej A-klasy na boisku w Wichowie. Dramatyczny mecz oglądało kil-
kuset kibiców.

Derby powiatu lipnowskiego 
pomiędzy tymi ekipami są tak za-
cięte i przyciągają tak wielu fanów 
na trybuny, że śmiało można je 
okrzyknąć derbami całej A-klasy 
w naszej grupie. I tym razem w nie-
dzielne popoludnie trybuna przy 
murawie w Wichowie wypełniła się 
szczelnie, kibice stali wokół boiska, 
a na pobliskim parkingu próżno 
było szukać miejsca dla swojego 
auta. Wiadomo było, że będzie go-
rąco...

W 13. minucie goście wyszli na 
prowadzenie po bramce zdoby-
tej głową przez zawodnika Kępiń-

skiego. Orion nie wyglądał dobrze 
w pierwszej połowie, a w 28. minu-
cie mogło być 0:2. Rzutu karnego 
dla Lipna nie wykorzystał Cywiński, 
jedenastkę obronił Michał Rutkow-
ski. Cios dla lidera A-klasy przyszedł 
w 44. minucie, kiedy to Kowalski 
wykorzystał idealne podanie od 
Bartczaka. Do przerwy było 1:1.

Po przerwie panował tylko 
Orion. W 57. minucie padła bram-
ka kuriozum. Jakub Domagalski 
wrzucił piłkę z autu, ta wpadła do 
bramki po interwencji bramkarza 
Mienia, któremu zapisano bramkę 
samobójczą. Orion mógł podwyż-

szyć wynik, ale był nieskuteczny. 
Kiedy wydawało się, że Popowo 
zdobędzie 3 punkty przyszła 89. 
minuta i kolejny rzut karny dla Mie-
nia. Tym razem skutecznie uderzył 
Markowski. Mecz był emocjonujący 
do samego końca i w 94. minucie 
Domagalski przejął piłkę, przebiegł 
pół boiska i zdobył komplet punk-
tów dla Oriona, trafiając na 3:2.

Po tym meczu Mień nadal jest 
liderem tabeli, ale ma już tylko dwa 
punkty przewagi nad Tłuchowią 
i cztery nad Wichrem. Orion awan-
sował na ósme miejsce. W następ-
nej kolejce Mień podejmie Tłucho-
wię, Orion pauzuje.

Tekst i fot. (ak)

OrION POPOwO 
VS.

MIeń LIPNO

3 (1: 1) 2
Gole

Kowalski 44’, Domagalski 57’ 
90+4’ - Kępiński 13, Markowski 89’
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Wiślanin rozgromił Skompensis
Aż pięć bamek oglądali w sobotnie popołudnie kibice w Bobrownikach w starciu 
ich Wiślanina ze Skompensisem Skępe. Wszystkie strzelali gospodarze.

Wiślanin bardzo dobrze za-
czął rundę wiosenną. Po wygranej 
z GKS Fabianki przyszedł efektowny 
triumf nad Skępem. Piłkarze Skom-
pensisa przed tym wyjazdem mieli 
dobre humory po wygranej z Gro-
tem Kowalki, ale teraz spotkał ich 
zimny prysznic. Już po pierwszej 

połowie było 2:0 po dwóch golach 
Surmackiego. W drugiej odsłonie 
goście próbowali się odgryzać, ale 
to gospodarze kontrolowali prze-
bieg spotkania. Kolejnego gola do-
łożył Surmacki, a w końcówce ry-
wali dwa razy pognębił Sobolewski. 
Ostatecznie Wiślanin wygrał aż 5:0.

Dzięki drugiej wygranej z rzę-
du Wiślanin awansował na szóste 
miejsce w tabeli grupy II włocław-
skiej A-klasy. UKS Skompensis za-
myka stawkę. W następnej kolejce 
Wiślanin zagra w Kruszynie z Kuja-
wiakiem, zaś Skępe podejmie GKS 
Fabianki.                Tekst i fot. (ak)
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Tłuchowia wiceliderem
Tłuchowia pokonała u siebie Skrwę Skrwilno 3:1 
i awansowała na drugie miejsce w tabeli grupy II wło-
cławskiej A-klasy.

Piłka nożna

Pojedynek drużyn przyciągnął 
na stadion sporą ilość kibiców, 
którzy mieli okazję obejrzeć mecz 
pełen walki obydwu drużyn. Już 
w 17. minucie po błędzie bramka-
rza gości i świetnym strzale zza 
pola karnego Daniela Siecińskiego 
gospodarze prowadzili 1.0. Tłucho-
wia miała jeszcze kilka dogodnych 
sytuacji, ale to goście strzelili w 32. 
minucie z rzutu karnego, po faulu 
Kwiatkowskiego, na 1:1. Długo przy-
szło miejscowym czekać na bram-
kę, bo aż do 76. minuty. Wtedy 
Radosław Kwiatkowski po zamie-
szaniu w polu karnym wykorzy-
stał błąd obrońców i naprawił swój 
błąd z pierwszej połowy. Tuż przed 

końcowym gwizdkiem gospodarze 
zdobyli bramkę dobijajacą rywali, 
którą strzelił Czyżewski. Nasz ze-
spół wygrał 3:1.

Dzięki temu Tłuchowia awan-
sowała na drugie miejsce w tabeli 
ze stratą tylko 2 punktów do Mie-
nia Lipno. Już w sobotę bezpośred-
nie starcie obu ekip w Lipnie. Jeśli 
Tłuchowia wygra, zostanie liderem. 
Relacja i zdjęcia w kolejnym CLI 
oraz na lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)
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