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Strajk nie wstrzymał 
egzaminów

LIPNO  W poniedziałek, wtorek i środę uczniowie klas ósmych 
wszystkich szkół podstawowych w naszych mieście zasiedli do eg-
zaminów. W tym czasie większość nauczycieli strajkowała
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Takiego widoku dawno nie było. 
Uczniowie klas ósmych w ławkach 
egzaminacyjnych, a wielu z ich na-
uczycieli na korytarzu za stołami 

strajkowymi. Egzaminy ósmoklasi-
stów zaczęły się 15 kwietnia spraw-
dzianem wiedzy z języka polskiego, 
we wtorek młodzi zdawali mate-

matykę, a w środę język angielski. 
Dzięki zaangażowaniu władz i dy-
rekcji szkół udało się przeprowa-
dzić egzaminy we wszystkich pla-
cówkach.

– Egzaminy odbywają się we 
wszystkich naszych szkołach, ko-
misje są zapewnione – mówi wice-
burmistrz Lipna Jolanta Zielińska. 
– Ze względu na strajk nauczycieli 
w komisjach pracują, oprócz na-
uczycieli z macierzystych szkół, 
nauczycieli z zewnątrz, także kate-
checi i osoby z oprawnieniami pe-
dagogicznymi.

Dokończenie na str. 2

O G Ł O S Z E N I E

Lipno

Boją się lichwiarza
Do redakcji CLI zadzwoniła mieszkanka Lipna z infor-
macją o nielegalnych praktykach lichwiarskich na tere-
nie miasta. Jej zdaniem pewien mężczyzna udziela po-
życzek na wysoki procent, co jest niezgodne z prawem. 
Na dodatek ma on żerować na ludziach potrzebujących, 
szczególnie tych korzystających z pomocy społecznej.

Czytelniczka CLI po raz pierw-
szy zadzwoniła do nas kilka tygodni 
temu. Już wtedy alarmowała o tym, 
że w okolicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lipnie „kręci 
się” mężczyzna, który udziela po-
życzek na wysoki procent osobom 

korzystającym ze świadczeń ośrod-
ka, często uzależnionych od alko-
holu, przez co bardzo podatnych 
na tego typu działania. W później-
szym czasie sytuacje takie miały się 
powtarzać.

Dokończenie na str. 3
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Stadion dla każdego
POWIAT/SKĘPE  Zarząd powiatu lipnowskiego wyraził zgo-
dę na korzystanie przez osiem miesięcy ze skępskiego sta-
dionu przy Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego przez 
skępski klub sportowy „Skompensis”. Piłkarze rozgrywają 
mecze i trenują, porozumienie zostało zawarte

R E K L A M A

– Zarówno uczniowie jak 
i dorośli będą korzystać z naszego 
stadionu w Skępem przez osiem 
miesięcy – informuje starosta lip-
nowski Krzysztof Baranowski. – 
Zarząd powiatu wyraził zgodę dla 
dyrektora Zespołu Szkół w Skępem, 
by podpisał stosowne porozumie-
nie. Chodzi o zwrot częściowo po-
niesionych kosztów przygotowania 
i utrzymania obiektu, bo będą ko-
rzystać i piłkarze, i sędziowie także 
z naszych urządzeń sanitarnych. Są 
to koszty światła, wody, itp. Chce-
my, żeby to boisko tętniło życiem 
i dlatego takie zgody wyrażamy, 
chociaż przypominam wszystkim, 
że powiat lipnowski pobudował ten 

stadion dla Zespołu Szkół w Skę-
pem i dla młodzieży, nie dla urzę-
du gminy w Skępem. Trzeba mówić 
tu wprost, była okazja do zawarcia 
pewnych porozumień, takie poro-
zumienia nie zostały podpisane, ale 
my wychodząc naprzeciw potrze-
bom uczniów i dorosłych, ten sta-
dion udostępniamy w celach tre-
ningowych i rozgrywania meczów. 
Na okres lipca, czerwca i sierpnia 
mamy zabukowane terminy przez 
inne kluby sportowe, między inny-
mi „Kasztelan” Sierpc. Oni też będą 
korzystać z naszego stadionu, ale 
te kluby wynajmują też nasze po-
mieszczenia i będą przebywać tam 
około dwóch tygodni.

Powiat lipnowski, oprócz no-
woczesnego stadionu, spełniają-
cego wszelkie wyobrażenia o no-
woczesnym obiekcie sportowym 
tego typu, posiada przy kompleksie 
Zespołu Szkół im. Waleriana Łuka-
sińskiego w Skępem także czter-
dzieści cztery miejsca noclegowe. 
To doskonałe rozwiązanie choćby 
dla sportowców, którzy przyjeż-
dżając do Skępego w czasie wakacji, 
będą mogli swobodnie trenować 
na boisku z prawdziwego zdarze-
nia i mieszkać na miejscu. Za każdą 
dobę powiat pobiera wtedy oczy-
wiście stosowne opłaty.

– Kiedy przyjeżdża cały obóz 
szkoleniowy, to łatwo policzyć, że 
za jedną dniówkę pobieramy po-
nad 2 tysiące złotych – podkreśla 
starosta Baranowski. – Mnożąc 
to przez dni i miesiące uzyskuje-
my dochód, nasz dochód powiatu, 
która szanowna rada może później 
dzielić na wszelkie potrzeby.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Strajk nie wstrzymał 
egzaminów

Lipno

Dokończenie ze str. 1
W trzech szkołach podstawowych 
w Lipnie nie strajkują oczywiście 
wszyscy nauczyciele. Liczbę po-
wstrzymujących się od pracy trud-
no określić, bo część nauczycieli 
jest również na zwolnieniach lekar-
skich. Ostrożne szacunki wskazują 
na około 60 procent strajkujących 
nauczycieli naszych szkół podsta-
wowych.

Najważniejsze, że egzami-
ny przebiegły w naszym mie-
ście sprawnie. Szkoły jednak od 8 
kwietnia świecą pustkami, a dzieci 
w większości zostają w domach. 
Obaw nie kryją i uczniowie, i rodzi-
ce. O program szkolny, o ewentu-
alne zaległości wiedzowe, o opiekę 
nad dziećmi, o niepewność utrzy-
mującą się z dnia na dzień.

– Tak czekamy każdego dnia 
na wiadomość, że może dzieci już 
mogą wrócić do szkoły – mówi pani 
Anna, mama uczennicy szkoły pod-
stawowej. – Moja córka miała na 
przykład zapowiedziane już spraw-
dziany na te dni, teraz do szkoły 
nie chodzi. Zastanawiamy się, kiedy 
te oceny zdobędzie, kiedy przerobi 
tematy. Boimy się najbardziej tego, 
że trzeba będzie odrabiać w innym 

czasie albo uczyć się po kilka tema-
tów na jedną lekcję.

Nauczyciele strajkujący roz-
mowni nie są. Można ich spotkać 
na korytarzach, siedzących za sto-
łami strajkowymi, ale wypowiadać 
się nie chcą. Dyrekcje informują 
natomiast o aktualnej sytuacji na 
bieżąco w komunikatach.

– Strajk nauczycieli trwa do 
odwołania – informuje Marzena 
Zielińska, dyrektor szkoły nr 5. – 
Prosimy o wyrozumiałość i wspar-
cie w trudnej sytuacji. Szkoła orga-
nizuje opiekę dla uczniów, którzy 
tego potrzebują.

Od 15 do 17 kwietnia trwają 
egzaminy ósmoklasistów, pozosta-
li uczniowie więc mają wolne. Od  
18 do 23 kwietnia trwa wielkanocna 
przerwa wiosenna. Co będzie póź-
niej? Czas pokaże. Póki co, szko-
ły podstawowe są oplakatowane, 
a uczniowie uczeni nie są.

– Od 8 kwietnia nauczyciele 
strajkują, zajęcia dydaktyczne nie 
są realizowane – informuje dyrek-
tor szkoły nr 3 Jacek Góźdź. – Szko-
ła zapewnia zajęcia opiekuńczo-
wychowawcze.

Lidia Jagielska
 fot. archiwum

O G Ł O S Z E N I E
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Gimnazjaliści bez obaw
LIPNO  W minioną środę 93 uczniów publicznego gimnazjum w Lipnie bez obaw o składy komisji rozpo-
częło egzamin. A to wszystko dlatego, że ta szkoła do strajku nauczycieli nie przystąpiła w ogóle

– W naszej szkole nie było 
i nie ma strajku, więc i obawy 
towarzyszące kolegom z innych 
szkół nas szczęśliwie ominęły, 
nasi nauczyciele i dyrekcja są 
z nami – mówią uczniowie z lip-
nowskiego gimnazjum publicz-
nego im. Noblistów Polskich. 
– Nie martwiliśmy się, czy egza-
min odbędzie się, została tylko 
troska o łatwe pytania.

I kilka minut po godzinie 
ósmej w środę uczniowie zaj-
mowali miejsca, nauczyciele 
i dyrekcja przygotowywali się 
do oficjalnego rozpoczęcia egza-
minu gimnazjalnego, by punk-
tualnie o godzinie dziewiątej, 
w obecności pełnych składów 
komisji otworzyć arkusze egza-
minacyjne. Wszystko przebiegło 
zgodnie z prawem i obyczajem. 
Uczniowie w środę zdawali część 
humanistyczną: język polski 

i wiedzę o społeczeństwie.
– W tym momencie nie 

mamy żadnego problemu, wszy-
scy członkowie komisji stawili 
się i egzaminy właśnie się roz-
poczęły – mówi dyrektor pu-
blicznego gimnazjum nr 1 w Lip-
nie Hanna Kułak. – Do wczoraj 
wyjątkowo trwało kompletowa-
nie składów komisji egzamina-
cyjnych, co nigdy wcześniej nie 
zdarzało się u nas. Tym razem 
jednak niektórzy nauczyciele 
z innych szkół, którzy zgłosili 
wcześniej swój udział przy egza-
minach gimnazjalnych, nie mo-
gli przyjść ze względu na akcje 
strajkowe w swoich szkołach. 
W ich miejsce w skład komisji 
weszli więc oddelegowani pra-
cownicy przedszkoli, Miejskiego 
Centrum Kulturalnego, Bibliote-
ki Miejskiej, księża. Oczywiście 
wymagało to wielu formalności, 

potrzebne były uzgodnienia, 
osoby te muszą posiadać przy-
gotowanie pedagogiczne, muszą 
odpowiadać też swoimi kwalifi-
kacjami do konkretnych egza-
minów.

W naszym gimnazjum do 
egzaminu przystąpiło dzie-

więćdziesięcioro troje uczniów. 
Trzeba było zapewnić więc każ-
dorazowo kilka składów komisji. 
Nie zabrakło także obserwatora 
z kuratorium oświaty. Wszystko 
udało się i przebiegło bez jakich-
kolwiek przeszkód dla uczniów, 
a to jest najważniejsze.

W czwartek gimnazjaliści 
zmierzyli się z częścią matema-
tyczną i przyrodniczą, a ostat-
niego dnia egzaminów, czyli 12 
kwietnia z wybranym językiem 
obcym. – Połamania piór – ży-
czył gimnazjalistom burmistrz 
Paweł Banasik. – Aby wyniki, 
które uzyskacie, spełniły oczeki-
wania i dały możliwość realiza-
cji wymarzonych planów. Życzę 
pomyślności w kontynuowaniu 

nauki.
Jedyne publiczne gimnazjum 

w naszym mieście do strajku nie 
przystąpiło w ogóle, podobnie 
jak wszystkie przedszkola pu-
bliczne w Lipnie. Od minionego 
poniedziałku za to strajkowa-
ły lipnowskie podstawówki, ale 
o tym w artykule o egzaminach 
ósmoklasistów.

Szczególny, ostatni rocznik 
gimnazjalny szczęśliwie egzami-
ny zakończył, unikając strajko-
wej atmosfery. Życzymy wszyst-
kim uczniom jak najwyższych 
not i otwartej drogi w dalszej 
drodze edukacyjnej.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

R E K L A M A

Dokończenie ze str. 1
– On żeruje na osobach sła-

bych, uzależnionych i przede 
wszystkim biednych. Pożycza 
drobne kwoty i pojawia się wte-
dy, gdy jego dłużnicy odbiera-
ją świadczenia z MOPS-u. Wie 
dokładnie kiedy to jest i wtedy 
przeprowadza swoją windyka-
cję. To straszny proceder, trzeba 
temu zapobiec – mówiła nam 
zdenerwowana kobieta.

Nasza Czytelniczka popro-
siła o anonimowość, dodając że 
opisywany przez nią mężczyzna 
może być groźny. Twierdziła też, 
że jest w Lipnie znany. My wy-
słaliśmy w tej sprawie zapytanie 
do Komendy Powiatowej Policji 
w Lipnie. Nasi mundurowi od-
notowali jedno zgłoszenie do-
tyczące rzekomych praktyk li-
chwiarskich w ostatnim czasie.

– Do naszej komendy wpły-
nęło jedno zawiadomienie 
o możliwości popełnienia takie-
go przestępstwa. Do tej pory nie 
zgłosił się jednak nikt pokrzyw-
dzony. Obecnie prowadzone 
są czynności w tej sprawie. Na 
pewno w okolicy ośrodka pomo-

cy społecznej częściej pojawiać 
się będą patrole policji – poin-
formowała nas podkom. Małgo-
rzata Małkińska z KPP Lipno.

Tzw. lichwa jest w Polsce ka-
ralna. Artykuł 304 Kodeksu kar-
nego stanowi, że „Kto, wyzysku-
jąc przymusowe położenie innej 
osoby fizycznej, prawnej albo 
jednostki organizacyjnej nie 
mającej osobowości prawnej, 
zawiera z nią umowę, nakłada-
jąc na nią obowiązek świadcze-
nia niewspółmiernego ze świad-
czeniem wzajemnym, podlega 
karze pozbawienia wolności do 
lat 3.”

Jak zaznacza oficer praso-
wy lipnowskiej komendy przed 
ewenatualnymi oszustami mu-
simy się także bronić sami. – 
Czytajmy wszelkie podpisywane 
umowy, uważajmy na podejrza-
ne osoby, nie wchodźmy w takie 
kontakty, gdzie mamy jakiekol-
wiek wątpliwości co do uczciwo-
ści drugiej strony. Wszelkie po-
dejrzane sytuacje zgłaszajmy na 
policję – dodaje Małkińska.

(ak)
 fot. ilustracyjne

Boją się lichwiarza
Lipno
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Mistrzostwa szansą dla lipna
POWIAT/LIPNO  27 kwietnia w hali sportowej lipnowskiego ogólniaka odbędą się mistrzostwa kraju senio-
rów karate kyokushin. Prestiżowemu wydarzeniu patronuje Polski Komitet Olimpijski i starosta lipnowski

O G Ł O S Z E N I E

– U nas w Lipnie, w powiecie 
lipnowskim, w hali sportowej Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
odbędą się mistrzostwa Polski 
karate – informuje starosta lip-
nowski Krzysztof Baranowski. – 
Mistrzostwa odbędą się pod pa-
tronatem starosty lipnowskiego, 
ale przede wszystkim pod patro-
natem Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego. Będzie to wydarzenie 
na miarę Polski, możemy być 
dzięki tym mistrzostwom bardzo 
dobrze wypromowani.

Niewątpliwie zorganizowanie 
takiej imprezy o zasięgu ogól-
nopolskim to prestiż dla Lipna 
i regionu, i wielki sukces dla or-
ganizatorów, bo nazwa miasta 
zagości na wielu ustach. Możliwe 
to było i dzięki doskonałej ba-
zie lokalowej, i dzięki otwartości 
władz powiatu na nowe. Udało się 
i należą się organizatorom brawa 
za upór, pomysłowość i umiejęt-
ność współpracy, która już jak 
widać procentuje.  Organizato-
rami ogromnego jak na nasz re-

gion przedsięwzięcia sportowego 
jest powiat lipnowski i Lipnowski 
Klub Kyokushin Karate Pawła Ol-
szewskiego.

– Wizyta prezesa Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego odbyła 
się i muszę zdradzić, że prezes 
był pod wrażeniem naszej hali 
sportowej – opowiada starosta 
Baranowski. – Ja nawet żartowa-
łem, że pewnie jadąc z Warszawy, 
miał wyobrażenie, że tutaj zoba-
czy tylko kurniki i rozpadające 
się obiekty. Tymczasem prezes 

był naprawdę zachwycony. Za-
praszam więc serdecznie na te 
mistrzostwa, bo nie ukrywam, 
że jestem zaszczycony. Pchało się 
wielu, wybrali nas. My jesteśmy 
jedynym patronem prócz komi-
tetu olimpijskiego. Troszeczkę bę-
dzie nas to na pewno kosztować, 
ale zapewniam, że my siedem 
razy oglądamy każdy pieniądz za-
nim go wydamy i go szanujemy, 
ale takie dzieło należy wspomóc. 
Zarząd powiatu przeznaczył na 
ten cel odpowiednią kwotę, utwo-

rzyliśmy też konto na darowizny 
i pieniądze już spływają, a zapew-
nienia mamy o większych darowi-
znach i z terenu kraju, i z nasze-
go rynku. Może okazać się, że co 
nieco tylko dołożymy do imprezy 
rangi mistrzostw Polski.

Wstęp na mistrzostwa jest 
bezpłatny, oficjalne otwarcie im-
prezy zaplanowano na godzinę 
13. Patronem medialnym wyda-
rzenia o randze krajowej jest ty-
godnik CLI.

Lidia Jagielska

Gmina Lipno

Wysprzątali Wichowo
W trosce o otaczające nas środowisko naturalne 13 kwietnia 2019 r. zorganizowa-
no społeczne sprzątanie miejscowości Wichowo, które przeprowadzili mieszkań-
cy wsi z inicjatywy radnego gminy Lipno, sołtysa oraz rady sołeckiej.

W trakcie zaledwie kilkugo-
dzinnego sprzątania udało się 
uporządkować około 10 km dróg 
i poboczy z zalegających nieczy-
stości. – Za udział w akcji sprzą-
tania chcielibyśmy serdecznie 
podziękować wszystkim uczest-
nikom, którzy udowodnili, iż nie 
jest im obojętny los naszej zie-
mi. Liczny udział mieszkańców, 
ich zapał oraz zaangażowanie 

przerosło najśmielsze oczeki-
wania organizatorów. Mamy 
nadzieję, że ich postawa będzie 
wzorem do naśladowania oraz 
motywatorem do podjęcia dal-
szych działań dla całej gminy 
Lipno – mówi radny gminy Lip-
no Grzegorz Jędrzejewski.

Jednocześnie w celu wyna-
grodzenia trudu jaki zadali so-
bie mieszkańcy Wichowa orga-

nizatorzy przygotowali dla nich 
wspólne grillowanie oraz odpo-
wiedni poczęstunek. – Liczymy, 
że w równie licznym gronie oraz 
wspaniałej atmosferze uda się 
zorganizować koleją akcję sprzą-
tania w przyszłym roku – doda-
je Jędrzejewski.

Organizatorzy pragną rów-
nież podziękować Urzędowi 
Gminy Lipno za zabezpieczenie 
techniczne sprzątania poprzez 
dostarczenie niezbędnych pla-
stikowych worków oraz zorga-
nizowanie odbioru zebranych 
śmieci.

– Jeszcze raz pragniemy 
podkreślić, iż postawa miesz-
kańców zasługuje na najwyż-
szych pochwałę oraz świadczy 
o ich wysokiej świadomości, 
wpisującej się w trendy całego 
świata w zakresie ochrony śro-
dowiska – kończy radny Jędrze-
jewski.

(ak), fot. ilustracyjne

Rozdawali palmy 
wielkanocne
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kikole w ramach 
akcji szkolnego koła Caritas „Palemka świąteczna” 
w niedzielę 7 kwietnia oferowali palmy wielkanocna 
parafianom uczestniczącym we mszy świętej.

Gmina Kikół

Dobrowolnie wpłacane dat-
ki przekazane zostaną uczniom 
potrzebującym wsparcia. 
Wszystkim ofiarodawcom oraz 
tym, którzy palmy przygotowa-

li, organizatorzy akcji serdecz-
nie dziękują.

(ak)
fot. Józef Myszkowski
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Doceniają strażaków
POWIAT/SKĘPE  W tym roku strażacy zawodowi z Lipna i ochotnicy z całego powiatu świętować będą  
25 maja w Skępem. Organizatorem powiatowego dnia strażaka jest starosta lipnowski, a gospodarzem dy-
rektor Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego

– Uroczystości rozpoczną się 
u matki bożej skępskiej, a potem 
przemaszerujemy na plac przy 
Zespole Szkół – mówi starosta 
lipnowski Krzysztof Baranowski. 
– Mamy tam przepiękny teren ja-
kiego w województwie nie ma, nad 
jeziorem. Będzie to uroczystość 
na około pięćset osób, zamknię-
ta, tak jak co roku, dla strażaków. 
Będą oczywiście odznaczenia. Za-
rząd powiatu przeznaczył na ten 
cel około 10 tysięcy złotych.

Urokliwy teren rekreacyjny 
Zespołu Szkół im. Waleriana Łu-
kasińskiego nad Jeziorem Wielkim 
w Skępem jak i słynne i znaczące 
na religijnej mapie sanktuarium 
maryjne doskonale sprawdzą się 

jako miejsce integracji strażaków 
w dniu ich corocznego święta, ale 
przede wszystkim nagrodzenia 
ich, uhonorowania zasług, po-
dziękowania za codzienny trud.

Zarząd powiatu nie tylko 
sporadycznie pamięta o mundu-
rowych, więc sprawa jest o tyle 
bardziej istotna i godna braw. 
Wystarczy tylko przypomnieć, 
że niezmiennie od 2008 roku 
w budżecie naszego powiatu za-
bezpieczane są środki przezna-
czone na wsparcie działalności 
ochotniczych straży pożarnych. 
Zarząd powiatu początkowo ob-
jął dofinansowaniem te jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej, któ-
re miały rozpoczęte remonty oraz 

częściowo zabezpieczone środki 
na realizację zadań, ale szybko 
uznał, że należy wspomóc OSP 
oraz gminy w działaniach zmie-
rzających do zapewnienia bezpie-
czeństwa publicznego i ochrony 
przeciwpożarowej mieszkańców. 
A że finansowanie OSP nie jest 
zadaniem własnym powiatu ale 
gminy, środki te docierały do jed-
nostek za pośrednictwem gmin 
na podstawie zawartych poro-
zumień z powiatem lipnowskim. 
Przyznane kwoty dotacji stano-
wiły refundację poniesionych 
kosztów po przedłożeniu odpo-
wiednich dokumentów poświad-
czających realizację konkretnego 
zadania przez określoną jednost-

kę OSP.
Z dokładnych wyliczeń wyni-

ka, że od 2008 roku do końca 2018 
roku powiat lipnowski przezna-
czył na wsparcie dla ochotniczych 
straży pożarnych łączne 320 ty-
sięcy złotych. I tak w 2008 roku 
dotacja ze starostwa wynosiła 
37,6 tys. zł, w 2009 roku – 45 tys. 
zł, w 2011 roku 47,1 tys. zł, w 2014 
roku – 44,9 tys. zł, w 2018 roku 
31,2 tys. zł.

Środki płyną do wszystkich 
gmin i przekładają się na dofi-
nansowanie na przykład zakupu 
samochodu strażackiego dla OSP 
w Źródłach, prac remontowych 
remiz w Józefkowie, Dobrzyniu 
nad Wisłą czy Moszczonnem, 
zakupu sprzętu przeciwpożaro-
wego w Zadusznikach czy Stal-
mierzu, a w Popowie zakupu do-
posażenia samochodu bojowego, 
w Skępem doposażenia nowo 
nabytego ciężkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego, w Chali-
nie i Michałkowie dofinansowa-
nie zakupu sprzętu i elementów 
umundurowania, w OSP w Pło-
mianach, OSP w Główczynie, OSP 
w Grochowalsku, Rachcinie, Wi-
chowie, Chlebowie oraz Brzeźnie 
zakupu elementów umunduro-
wania, dla OSP w Krojczynie na 
dofinansowanie remontu straż-

nicy, dla OSP Bobrowniki na do-
finansowanie zakupu sprzętu do 
działań ratowniczo-gaśniczych, 
dla OSP Makówiec i OSP Chrost-
kowo na dofinansowanie zakupu 
sprzętu bojowego, dla OSP Jasień 
na dofinansowanie zakupu ubrań 
specjalnych ognioochronnych, dla 
OSP Kikół na dofinansowanie za-
kupu materiałów budowlanych 
przeznaczonych do budowy no-
wej strażnicy, dla OSP Suradówek 
na dofinansowanie zakupu ubrań 
koszarowych, obuwia specjalnego 
oraz uzbrojenia osobistego, dla 
OSP Maliszewo na dofinansowa-
nie zakupu bramy garażowej, OSP 
Złotopole dofinansowanie zaku-
pu dresów dla Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej, OSP Łochocin 
dofinansowanie zakupu umun-
durowania dla Kobiecej Drużyny 
Pożarniczej.

Straż może być zatem zado-
wolona ze współpracy z samo-
rządem powiatowym, a co za tym 
idzie szczerze razem świętować 
dzień strażaka. I planować kolejne 
wspólne działania przy pełnym 
zrozumieniu i dalszej współpracy. 
Tradycyjnie już relację z powiato-
wego dnia strażaka zamieścimy 
na łamach CLI.

Lidia Jagielska

Gmina Kikół

Gimnazjaliści napisali egzamin
Mimo trwającego strajku nauczycieli 74 uczniów klas trzech gimnazjalnych w Ki-
kole przystąpiło bez żadnych problemów do egzaminu końcowego.

Testy rozpoczęły się w środę 
10 kwietnia. Uczniowie zmagali 
się kolejno z historią i wiedzą 
o społeczeństwie oraz językiem 
polskim, przedmiotami przyrod-
niczymi i matematyką. W piątek 
był egzamin z języka obcego no-
wożytnego.

(ak)
 fot. Józef Myszkowski
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LIPNO  Mieszkańcy miasta rozsyłają listy w obronie filii bibliotecznej na Osiedlu Sikorskiego. Władze 
tymczasem czekają na opinie stosownych książnic po tym jak rajcy miejscy jednogłośnie opowiedzieli 
za zamiarem jej zlikwidowania z końcem września

nie chcą oddać biblioteki

– Napisaliśmy list między in-
nymi do burmistrza, do przewod-
niczącego rady miasta – informu-
je nas Czytelniczka. – Czekamy 
na odpowiedź. Będziemy walczyć 
o naszą bibliotekę jak tylko i gdzie 
tylko będzie trzeba. Wyraźnie pod-
kreślamy, że to nie jest tylko biblio-
teka osiedlowa, bo z niej korzy-
stają czytelnicy z ulicy Sierpeckiej, 
Rypińskiej, spod Okręgu. Są wśród 
nas emerytowane nauczycielki, 
my nie mamy środków transportu, 
by dojechać do centrum miasta, 
do głównej biblioteki. Nie każdy 
chce, by bibliotekarz przyjeżdżał 
do domu. Poza tym, to przecież 
taki dojazd też kosztuje, więc może 
lepiej te pieniądze przeznaczyć na 
książki. Atmosfera biblioteki, roz-
mowa z bibliotekarką, doradzenie, 
obejrzenie książek, wybór właści-
wej pozycji, wpisanie się na listę 
oczekujących na dany tytuł. Tak 
wygląda rzeczywistość. Kto tego 
nie rozumie, chyba nigdy nie czy-
tał. Ja nie wyobrażam sobie, żebym 
została pozbawiona tych moich wi-
zyt w bibliotece. Tam są książki, ale 
tam są też czasopisma. Na telefon 
to można lekturę wypożyczyć. Ja 
nie mam internetu, z komputera 
korzystam tylko u moich dzieci, 
więc właśnie od bibliotekarki do-
wiaduję się o nowościach, to pani 
Agnieszka doradza mi, wysłuchuje, 
wyszukuje książek, a ja z radością 
wracam do domu i, tak jak dzisiaj, 
już sto dwadzieścia stron przeczy-
tałam, bo książka piękna.

W obronie swojej biblioteki
Inicjatorkami obrony filii bi-

bliotecznej zlokalizowanej na Osie-
dlu Sikorskiego są emerytowane 
nauczycielki. Argumentami za po-
zostawieniem biblioteki w tamtej 
części Lipna sypią jak z rękawa, bo 
czytanie to ich pasja. Spisały co naj-
ważniejsze w liście do władz miasta 
i czekają na odpowiedź. Zebrały na-
prędce podpisy, ale już mają za sobą 
wielokroć więcej mieszkańców, 

którzy za odstąpieniem od likwi-
dacji filii bibliotecznej opowiadają 
się. Rozmowa z inicjatorkami tej-
że obrony biblioteki to prawdziwa 
gratka, to rozmowa z promotor-
kami czytelnictwa z kraju. Bo czy-
telniczki już rozpuściły informacje 
o zamiarze likwidacji ich biblioteki 
w innych miastach i zebrały zwrot-
ne wieści, że w innych miastach 
tendencja jest wprost przeciwna.

– We Włocławku biblioteka 
jest na każdym osiedlu, w Toruniu, 
Bydgoszczy otwierane są kolejne, 
także na dworcach – mówi Czy-
telniczka. – Mamy dobę rozwoju 
czytelnictwa, a w Lipnie burmistrz 
chce nam zamknąć najbliższą bi-
bliotekę. Czy pan burmistrz nie lubi 
czytać? Niech nas zrozumie, to dla 
nas ważna część życia, my całe ży-
cie mieszkamy w Lipnie, pracowa-
łyśmy w tym mieście, uczyłyśmy 
wielu uczniów, także radnych. Co 
nam w tym małym mieście zosta-
nie? I nam, jak każdemu czytelni-
kowi, nie są potrzebne przytulne 
kąciki, jak mówi radna, czy koloro-
we regały. Nam wystarczą czyste 
ściany i czyste firanki. Na to chyba 
stać nasze miasto. Można wysłać do 
remontu pracowników interwen-
cyjnych. Dla czytelnika najważniej-
sza jest książka. I nie chcemy nawet 
słuchać, że księgozbiór na Osiedlu 
Sikorskiego zestarzał się, bo to 
jest niemożliwe. Książka, i mówię 
jako nauczycielka, może się jedy-
nie zniszczyć, ale Mickiewicz czy 
Sienkiewicz nigdy nie zestarzeje 
się. Nowości też są w naszej biblio-
tece, i pani Agnieszka umie dora-
dzić i wybrać nam zawsze coś cie-
kawego. A zresztą jak księgozbiór 
taki stary jest, to dlaczego mają go 
przenosić do głównej biblioteki?

Aktywne czytelniczki
Czytelniczki dysponują do-

kładnym spisem przeczytanych 
książek, tytułami oczekiwanymi, 
mają swoje ulubione czasopisma, 
po które sięgają w bibliotece. I wy-

liczają nam dokładnie, ile prze-
czytały przez rok pozycji. A jest to 
ponad pięćdziesiąt lub niezupełnie 
pięćdziesiąt u kolejnych czytelni-
ków broniących biblioteki.

– Ja nawet zapytałam o inny 
lokal na osiedlu, jest mniejszy, po-
trzebuje małego tylko remontu, 
więc jeśli tam miasta nie stać na re-
mont biblioteki, to może przenieść 
do mniejszego lokalu – wyrażają 
nadzieję Czytelnicy. – Mówią coś 
radni o punkcie bibliotecznym, ale 
to nie o to chodzi. Deklarujemy, że 
naszej biblioteki będziemy bronić 
i mamy nadzieję, że uda się. Cze-
kamy najpierw na odpowiedzi na 
pisma.

Pomysłów i argumentów me-
rytorycznych obrońcom biblioteki 
nie brakuje. Jak zdecydują radni? 
Dowiemy się wkrótce. Uchwała 
intencyjna to dopiero wstęp, po-
trzebna jest jeszcze uchwała wła-
ściwa o ewentualnej likwidacji filii 
bibliotecznej. A to po uzyskaniu 
właściwych opinii.

Za drogie 
utrzymanie budynku
Główną przyczyną podjęcia 

zamiaru likwidacji filii bibliotecz-
nej nr 4 są wysokie koszty utrzy-
mania budynku. Z kalkulacji za-
wartej w uzasadnieniu uchwały 
intencyjnej wynika, że roczny koszt 
utrzymania tego budynku wraz 
wynagrodzeniem i pochodnymi to 
65 tysięcy złotych. Filia ta mieści 
się w budynku na Osiedlu Sikor-
skiego 15. Budynek ten wymaga 
generalnego remontu, na który 
obecnie nie ma środków zapewnio-
nych w budżecie. Z uzasadnienia 
uchwały wynika, że księgozbiór tej 
filii bibliotecznej jest również stary, 
zdezaktualizowany, wymagający 
zakupu nowych pozycji. Mieszkań-
cy Osiedla Sikorskiego korzystają 
z możliwości wypożyczania ksią-
żek bardzo sporadycznie. Obecnie 
w filii jest zatrudniony jeden pra-
cownik, który po likwidacji zostanie 
przeniesiony do głównej biblioteki. 
Poza tym autorzy uchwały inten-
cyjnej chcą z oszczędności, które 
wynikną po likwidacji tej filii prze-
znaczyć środki na zmodernizowa-
nie biblioteki głównej, na zakup 
nowych pozycji książkowych, no-
wych regałów, wykładziny, gdyż od 
wielu lat ta biblioteka główna nie 
miała remontu, a samorząd miasta 
na dzień dzisiejszy nie ma środków, 
żeby wyremontować filię ani dopo-
sażyć bibliotekę główną.

W filii na Osiedlu Sikorskiego 
zarejestrowanych było na koniec 
stycznia tego roku 138 czytelników. 
W ciągu roku korzystało z niej około 
pięćset osób. Z danych posiadanych 

przez szefową książnicy wynika, że 
część z tych czytelników z Osiedla 
Sikorskiego jest zapisanych rów-
nież w bibliotece głównej. Miejska 
Biblioteka Publiczna od wielu lat 
już realizuje usługę „Książka na 
telefon”. Wystarczy zadzwonić do 
naszej książnicy, a wybraną pozy-
cję bibliotekarz dostarczy do domu 
czytelnika. Oferta skierowana jest 
do mieszkańców, którzy ze wzglę-
du na wiek, przewlekłą chorobę, 
niepełnosprawność nie mogą wy-
pożyczać książek w sposób trady-
cyjny. Zamówione książki dostar-
czane są do domów czytelników 
przez pracowników  biblioteki raz 
w tygodniu. Przy wyborze literatu-
ry czytelnicy mogą liczyć na pomoc 
bibliotekarzy. Książki wypożyczane 
są na okres nie dłuższy niż trzydzie-
ści dni. Usługa nie obejmuje książek 
z księgozbioru podręcznego. Książ-
ki można zamawiać telefonicznie 
w godzinach otwarcia placówek 
bibliotecznych: Miejska Biblioteka 
Publiczna – ulica Piłsudskiego 22, 
tel. 54 288 35 35.

Punkt zamiast filii?
Dyrektor biblioteki Ewa Chary-

ton zapewnia, że z myślą o wyrów-
naniu szans dostępności do książki 
i biblioteki zostanie utworzony 
punkt biblioteczny działający na 
Osiedlu Sikorskiego. Punkt obsługi-
wany będzie przez pracownika wy-
pożyczalni dla dorosłych w ramach 
zakresu obowiązków w sposób za-
pewniający mieszkańcom dogodny 
dostęp do zasobów bibliotecznych. 
Lokal, godziny pracy i dni otwarcia 
zostaną dostosowane do potrzeb 
mieszkańców. Księgozbiór będzie 
stale uzupełniany i wzbogacany 
o nowości wydawnicze. Mniejsza 
liczba filii na terenie miasta Lipna 
ma być rekompensowana jakością, 
przestronnością powiększającego 
się księgozbioru oraz modernizacją 
biblioteki głównej.

Budynek piętrowy mieszczący 
obecnie filię biblioteczną na osie-
dlu Sikorskiego mieści: na parterze 
czytelnię, wypożyczalnię dla doro-
słych, magazyn na książki i dwie 
łazienki, ma wysoką klatkę scho-
dową, wiatrołap. Na piętrze jest 
czytelnia, oddział dla dzieci oraz 
pomieszczenie socjalne dla pra-
cownika. Cały budynek wymaga re-
montu i gruntownej modernizacji, 
ocieplenia, nowej elewacji, wymia-
ny czternastu okien, drzwi, wymia-
ny instalacji elektrycznej.

Prestiż osiedla
– Po zlikwidowaniu tej biblio-

teki stracimy takie nasze miejsce 
kultury – mówi pani Joanna. – Tu 
zawsze dzieciaki przybiegały po 
książki, to mieszkańcy czytają pra-

sę, wypożyczają książki. Ja jestem 
przeciwna likwidacji. Mieszkam tu 
całe moje życie i uważam, że osie-
dle potrzebuje tej biblioteki. Nie 
sposób chyba zresztą wszystkiego 
zwijać, a z przykrością widzę, że 
coraz więcej się w moim mieście 
zwija. A my potrzebujemy i biblio-
tek, i kina, i siłowni z prawdziwego 
zdarzenia, i ścieżek rowerowych, 
i tego, co mają inni. My lipnowianie 
zasługujemy na ofertę sportową, 
kulturalną, czytelniczą, a nie tylko 
na kolejne sklepy i NCL.

W ubiegłym roku z usług filii 
skorzystało 516 czytelników, któ-
rym udostępniono na zewnątrz 
10.986 woluminów oraz 499 czaso-
pism, na miejscu 196 woluminów. 
Liczba odwiedzin wynosiła 5.148. 
Majątek ruchomy pozostający do-
tychczas do dyspozycji filii zostanie 
zagospodarowany zgodnie z prze-
znaczeniem i potrzebami przez 
miejską bibliotekę publiczną, w po-
rozumieniu z organizatorem. Księ-
gozbiór filii zostanie zinwentary-
zowany i zagospodarowany przez 
miejską bibliotekę publiczną. Stan 
faktyczny księgozbioru na koniec 
ubiegłego roku wynosił 11.636 wo-
luminów. Wartość księgozbioru to 
ponad 67 tysięcy złotych.

Wyposażenie i książki mają 
znaleźć się w bibliotece głównej, 
a budynek znajdzie swoje nowe za-
stosowanie i będzie służył miesz-
kańcom, ale już nie jako biblioteka. 
Dowiemy się w odpowiednim cza-
sie o decyzji władz co do przezna-
czenia obiektu.

Pozytywna 
opinia naszej biblioteki 
– Podstawą likwidacji filii bi-

bliotecznej na osiedlu Władysła-
wa Sikorskiego jest racjonalizacja 
kosztów funkcjonowania Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Lipnie – 
opiniuje zamiar likwidacji szefowa 
lipnowskiej książnicy publicznej 
Ewa Charyton. – Filia biblioteczna 
zajmuje pomieszczenia w budyn-
ku piętrowym, wolnostojącym. 
Tak duża powierzchnia użytkowa 
obsługiwanej filii bibliotecznej nie 
jest dostatecznie wykorzystywa-
na w działalności bibliotecznej. 
Likwidacja filii bibliotecznej nie 
ograniczy mieszkańcom godnego 
dostępu do materiałów bibliotecz-
nych, informacji oraz szerokiego 
wachlarza usług bibliotecznych. Na 
terenie miasta Lipna nadal funkcjo-
nować będzie biblioteka główna na 
ulicy Piłsudskiego 22 z oddziałem 
dla dzieci, wypożyczalnią dla doro-
słych i czytelnią. Zajmuje ona aktu-
alnie pięć pomieszczeń. Dogodne 
godziny otwarcia dostosowane do 
zmieniających się potrzeb, od po-
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LIPNO  W piątek 12 kwietnia, w przededniu rocznicy zbrodni katyńskiej, na placu 
Dekerta burmistrz Paweł Banasik, wiceburmistrz Jolanta Zielińska i radny miejski Zbi-
gniew Napiórski złożyli kwiaty przed pomnikiem obywateli ziemi dobrzyńskiej po-
mordowanych w Katyniu, Miednoje, Charkowie i innych miejscach kaźni przez NKWD 
w 1940 roku

W 79. rocznicę 
zbrodni katyńskiej

niedziałku do soboty. Do dyspozy-
cji mieszkańców jest bardzo dobrze 
wyposażona czytelnia z bogatym 
księgozbiorem podręcznym i re-
gionalnym. Czytelnia udostępnia 
swoje zbiory na miejscu, wypoży-
cza do domu oraz proponuje wy-
pożyczenia weekendowe książek 
i czasopism. Na terenie miasta 
działa i realizuje potrzeby czytel-
nicze filia biblioteczna nr 2, która 
zajmuje pomieszczenia w budyn-
ku lipnowskiego szpitala. Filia ta 
nie ponosi kosztów utrzymania 
lokalu, za wyjątkiem wynagrodze-
nia bibliotekarza, zakupu nowo-
ści wydawniczych, prenumeraty 
czasopism. Filia swoim zasięgiem 
obsługuje pacjentów lipnowskiego 
szpitala oraz mieszkańców. Miej-
ska biblioteka publiczna świadczy 
i świadczyć będzie dotychczasowa 
usługę czytelniczą „książka na tele-
fon” skierowaną do mieszkańców, 
którzy ze względu na wiek, prze-
wlekłą chorobę lub niepełnospraw-
ność, nie mogą wypożyczać książek 
w sposób tradycyjny. Zamawiane 
telefonicznie książki i prasa dostar-
czane są do domów czytelników 
przez pracowników biblioteki raz 
w tygodniu. W takiej sytuacji mając 
na względzie poprawę efektywności 
funkcjonowania miejskiej biblioteki 
publicznej racjonalizację kosztów 
jej utrzymania, uważam za zasad-
ną likwidację filii bibliotecznej na 
osiedlu Sikorskiego. Celem zmian 
nie jest oszczędzanie, ale bardziej 
racjonalne i efektywne wykorzy-
stanie środków finansowych prze-
znaczanych na działalność bibliotek 
na terenie miasta Lipna.

Radni zdecydują
Miasto jako jednostka sa-

morządu terytorialnego, zgodnie 
z ustawą o bibliotekach, jest or-
ganizatorem Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Lipnie, a więc i jej filii 
bibliotecznej nr 4. Zgodnie z usta-
wą organizator może dokonać po-
łączenia, podziału lub likwidacji 
biblioteki, ale obowiązany jest na 
6 miesięcy przed dniem wydania 
aktu o likwidacji biblioteki podać 
do publicznej wiadomości infor-
mację o zamiarze likwidacji wraz 
z uzasadnieniem. Przepis ten do-
tyczy również likwidacji filii biblio-
tecznej jak i zmian statutowych 
w części dotyczącej zakresu dzia-
łania i lokalizacji filii. Jednocześnie 
ustawa o bibliotekach nakłada na 
organizatora biblioteki, czyli u nas 
burmistrza, w przypadku likwidacji 
filii, obowiązek zasięgnięcia opi-
nii jednostki sprawującej nadzór 
merytoryczny nad działalnością 
biblioteki. W naszym przypadku 
są to Miejska Biblioteka Publiczna 
w Lipnie i Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna, czyli Książnica Koperni-
kańska w Toruniu.

Uchwała intencyjna jest, po-
zytywna opinia miejskiej biblioteki 
publicznej w Lipnie też, mieszkań-
cy informację o zamiarze posiedli. 
Twardy orzech do zgryzienia mają 
teraz radni. Do tematu wrócimy.   

Tekst i fot. Lidia Jagielska

13 kwietnia, w Dniu Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej (polskie 
święto uchwalone rzez sejm RP 14 
listopada 2007 roku), mieszkańcy 
całego kraju upamiętniali rocznicę 
opublikowania przez Niemcy w 1943 
roku informacji o odkryciu w Katy-
niu pod Smoleńskiem masowych 
grobów oficerów Wojska Polskie-
go zamordowanych przez NKWD 

w 1940 roku. Prawda o zbrodni 
katyńskiej była ukrywana przez 
ponad pół wieku. Związek Radziec-
ki przyznał się oficjalnie do popeł-
nienia zbrodni dopiero 13 kwietnia 
1990 roku, kiedy to przekazał Pol-
sce pierwsze dokumenty archiwal-
ne dotyczące wymordowania Po-
laków. Od tego dnia Dzień Pamięci 
obchodzono przez kilkanaście lat 

jako Światowy Dzień Ofiar Katynia. 
W 2000 roku, w 60. rocznicę zbrod-
ni katyńskiej, w Charkowie, Katyniu 
i Miednoje zostały otwarte polskie 
cmentarze.

W 2015 roku, w 75. rocznicę 
zbrodni pomnik obywateli ziemi do-
brzyńskiej pomordowanych w Ka-
tyniu, Miednoje, Charkowie i in-
nych miejscach kaźni przez NKWD 
w 1940 roku odsłonięto w Lipnie, 
na placu Dekerta. W 2016 roku na 
pomniku przybyły kolejne dwie ta-
blice z nazwiskami ofiar, a teraz, co 
roku 13 kwietnia mieszkańcy ziemi 
dobrzyńskiej mogą składać hołd 
ofiarom i wspomnieć dramatyczne 
wydarzenia katyńskie.

– Umarli, abyśmy my żyli wol-
ni – to motto wypisane na cmen-
tarzu Orląt Lwowskich jest najkrót-
szym i najpełniejszym określeniem 
polskich ofiar zbrodni niemieckich 
i sowieckich II wojny światowej 

– mówił burmistrz Lipna Paweł 
Banasik. – Symbolem tych pierw-
szych, niemieckich jest Auschwitz, 
symbolem drugich, sowieckich 
jest Katyń. Wszystkim pomordo-
wanym na wschodzie odpłacamy 
wierną i żywą pamięcią składając 
żołnierzom naszej wolności hołd 
najwyższy, także na placu Dekerta 
w Lipnie.

Zginęli w 1940 roku policjan-
ci, żołnierze, księża, intelektuali-
ści, także z naszego regionu. Na 
tabliczkach przymocowanych do 
lipnowskiego pomnika znalazły się 
już nazwiska ponad stu ofiar spod 
Katynia, Charkowa, Miednoje i in-
nych miejsc kaźni wywodzących się 
z ziemi dobrzyńskiej. Nie wszyst-
kich zapewne udało się zidentyfi-
kować, wspomnieć i upamiętnić. 
Istnieje wciąż możliwość zgłaszania 
kolejnych osób.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Lipno

Artyści roku nagrodzeni
11 kwietnia w Miejskim Centrum Kulturalnym odbył się finał konkursu „Dzieło 
roku”. Laureatem Grand Prix został Zdzisław Ostrowski.

Dziełom lipnowskich twór-
ców przyglądało się w tym roku 
jury w składzie: Jerzy Rochowiak, 
dyrektor Wojewódzkiego Ośrod-
ka Animacji Kultury w Toruniu, 
absolwent Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej, Telewizyjnej 
i Teatralnej w Łodzi oraz Monika 
Bojarska, historyk sztuki i grafik 
i Karolina Fordońska, reżyser 
i filmoznawca.

– Każdy, kto wziął udział 
w naszym konkursie i jego pra-
ca znajduje się na naszej wysta-
wie, jest już w pewnym stopniu 

zwycięzcą – mówił dyrektor 
Miejskiego Centrum Kulturalne-
go w Lipnie Arkadiusz Świerski. 
– Wszyscy uczestnicy są dla nas 
niezwykle ważni.

Grand Prix tegorocznego 
konkursu przypadło Zdzisła-
wowi Ostrowskiemu za dzieło 
„Wypalony człowiek”. Komisja 
konkursowa pierwsze miejsce 
przyznała Annie Kowalskiej, 
drugie miejsce grupie artystycz-
nej – Teodozji Grodzickiej, Marii 
Sawickiej, Marice Kisielewskiej 
i Małgorzacie Olkiewicz, a trze-

cie – Annie Olszewskiej.
– Zajmujemy się sztuką na 

różne sposoby, żyjemy z nią – 
mówił szef komisji konkursowej 
Jerzy Rochowiak. – Wystawa ta 
jest bardzo zróżnicowana. Jest 
między innymi i praca porusza-
jąca, prosta „Spalony człowiek”, 
jest i instalacja, mamy pracę 
ekspresyjną, mamy też trzy ob-
razy. Werdykt nie był trudny, te 
same prace przyciągnęły uwagę 
wszystkich jurorów.

Wyróżnienia tegorocznego 
konkursu „Dzieło roku” otrzy-

mali: Joanna Kwiecińska i Mar-
cin Jaworski. Galę wręczenia 
nagród poprzedził wernisaż. 
Oprócz artystów i organizato-
rów podziwu i słów uznania nie 
szczędzili przybyli mieszkańcy 
i samorządowcy z burmistrzem 
Pawłem Banasikiem i zastępcą 
burmistrza Lipna Jolantą Zieliń-
ską.

W czwartkowy wieczór była 
okazja nie tylko do obejrzenia 
dzieł lipnowskich artystów, ale 
też porozmawiania z ich autora-
mi. Organizatorzy, czyli pracow-
nicy domu kultury zadbali o co 
nieco dla podniebienia, a laure-
aci o doznania artystyczne na 
wysokim poziomie. Wystawę 
dzieł roku można oglądać w sali 
kameralnej Miejskiego Centrum 
Kulturalnego w Lipnie.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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ostatni dzwonek dla poetów
SKĘPE  Już tylko do najbliższego wtorku 23 kwietnia poeci w wieku od 10 do 21 lat mogą zgłaszać swoje 
wiersze do XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego organizowanego 
przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem. Patronem medialnym popularnych zmagań lite-
rackich jest tygodnik CLI

Zgłoszenia do kolejnej edycji 
konkursu poetyckiego o zasięgu 
ogólnopolskim, organizowane-
go nieprzerwanie przez skępską 
książnicę publiczną, można składać 
tylko do poświątecznego wtorku. 
Na przesłanie lub osobiste zło-
żenie kompletu wierszy młodzi 
poeci mają ostateczny czas do 23 
kwietnia, warto więc jeszcze dzisiaj 
przejrzeć swoje szuflady z wiersza-
mi, napisać wiersz pod kątem tego 
konkursu, poddać swoje dzieła 
ocenie fachowców. Organizatorzy 
odkładają na specjalną konkursową 
półkę kolejne koperty z wierszami 
i wciąż czekają na zgłoszenia. Po-
tem zacznie się analiza formalna, 
prace jurorskie i 8 czerwca pozna-
my kolejnych laureatów prestiżo-
wego konkursu.

– Zapraszam do udziału mło-
dych poetów z całej Polski, ale liczę 
też niezmiennie na liczny odzew 
naszych lokalnych talentów – mówi 
inicjator konkursu, poeta i dyrek-
tor Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Skępem Jerzy Kowal-
ski. – Celem naszego konkursu jest  
pobudzenie wrażliwości poetyckiej 
i aktywności twórczej w dziedzinie 
poezji wśród dzieci i młodzieży, 
konfrontacja twórczości poetyckiej, 
promowanie młodych twórców. 
Pierwsze zgłoszenie do tegorocz-
nej edycji konkursu otrzymaliśmy 
kilka dni po ogłoszeniu konkursu, 
systematycznie napływają kolej-
ne i wciąż czekamy, do ostatniego 

dnia, i jeszcze kilka dni dajemy po-
czcie na dostarczenie przesyłek, bo 
liczy się data stempla. Jeszcze jest 
czas na zgłoszenie, zachęcam do 
udziału w naszym konkursie. Cze-
kają nagrody.

Wiersze oceniane będą ano-
nimowo przez doświadczonych 
poetów. W każdej z dotychczaso-
wych edycji uczestniczyło około 
100 poetów, chociaż były też lata 
rekordowe z blisko 160 młodymi 
twórcami. W kwietniu dowiemy się 
jeszcze, ile zgłoszeń wpłynie teraz. 
Nazwiska i miejsca zamieszkania 
twórców poznamy dopiero po oce-
nie i wybraniu najlepszych wierszy. 
Jurorzy czytać będą bowiem dzieła 
anonimowych autorów legitymu-
jących się godłem. Na laureatów 
czekają cenne nagrody, publikacja 
utworów konkursowych w tomi-
ku poezji „Świtanie wszechczasu” 
i udział w wiosennej gali poetyckiej 
twórców z całej Polski w malow-
niczym ośrodku wypoczynkowym 
„Jawor” w Skępem.

– W tym roku patronuje nam 
marszałek województwa kujaw-
sko-pomorskiego, starosta lipnow-
ski i burmistrz miasta i gminy Skę-
pe – mówi Kowalski. – Spotkanie 
z laureatami tegorocznej edycji 
i fundatorami nagród zaplanowa-
liśmy na 8 czerwca w „Jaworze”, 
nad Jeziorem Wielkim. Warto spró-
bować swoich sił w konkursie, za-
chęcam. Ja też zaczynałem moją 
przygodę z poezją właśnie w takim 

konkursie. Wiersze nadesłane lub 
przyniesione do naszej biblioteki 
do 23 kwietnia oceniać będzie czte-
roosobowa komisja konkursowa 
w składzie: Jerzy Kowalski (dyrek-
tor Miejsko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Skępem, poeta), Monika 
Kowalska (nauczyciel, poetka), Edy-
ta Czachorowska (nauczyciel) i po 
raz pierwszy z nami poetka z Ko-
wala Anna Marcinkowska. Przypo-
mnę, że na konkurs w minionym 
roku wpłynęło 107 zestawów nade-
słanych przez uczestników w prze-
dziale wiekowym 10-21 lat. Łącznie 
nadesłano 286 wierszy.

Fundatorami nagród są posło-
wie, senatorowie z regionu, włoda-
rze gmin, organizacje, firmy, banki.

Dzięki temu wydarzeniu lite-
rackiemu Skępe znane jest w ca-
łej Polsce. Ogólnopolski Konkurs 
Poetycki im. Gustawa Zielińskiego 
z roku na rok cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem młodych 
poetów. Swoją literacką drogę za-
czynali tu ludzie z różnych zakąt-
ków kraju.

– Życie się toczy, czas ucieka, 
a my organizujemy konkurs już po 
raz siedemnasty i z niecierpliwością 
czekamy na kolejne młode talenty 
poetyckie – mówi dyrektor biblio-
teki Jerzy Kowalski. – W konkursie 
może wziąć udział każdy piszący, 
nie będący członkiem profesjonal-
nego związku twórczego, w wieku 
od 10 do 21 roku życia. Tematyka 
utworów jest dowolna.

Jest więc znowu szansa na 
spróbowanie swoich sił i poddanie 
pod ocenę profesjonalistów wier-
szy, być może schowanych gdzieś 
na dno szuflady. Każdy młody po-
eta może przesłać (na adres Miej-
sko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 
Skępe) w nieprzekraczanym ter-
minie do 23 kwietnia (decyduje 
data stempla pocztowego) zestaw 
trzech wierszy, które nie były 
wcześniej publikowane w wydaw-
nictwach zwartych, czasopismach 
ogólnopolskich, internecie oraz nie 
zostały nagrodzone w innych kon-
kursach.

W szesnastu edycjach konkur-
su jurorzy mieli możliwość ocenia-
nia twórczości poetów z różnych 
zakątków Polski. Zapewne tak bę-
dzie i w tym roku, bowiem konkurs 
ma już swoją markę, a niektórzy 
uczestnicy wracają do Skępego na 
wielką ucztą poetycką po kilka-
kroć.

Prace konkursowe muszą być 
napisane wyłącznie pismem dru-
kowanym (przy pomocy kompute-
rowego edytora tekstu) w czterech 
egzemplarzach (każdy wiersz na 
papierze o formacie A-4). Nadsy-
łane na konkurs zestawy wierszy 
powinny być opatrzone godłem 
(rodzaj pseudonimu, znak rozpo-
znawczy umieszczony pod wier-
szem). Nazwisko, imię, dokładny 
adres, numer telefonu oraz wiek 
należy umieścić w osobnej, zaklejo-

nej kopercie (wiek autora umieścić 
należy również na kopercie z wier-
szami oraz obok godła pod wier-
szem) opatrzonej takim samym 
godłem i dołączyć do zestawu 
wierszy. Prace będą oceniane bo-
wiem w odpowiednich kategoriach 
wiekowych. Na kopercie uczestnicy 
muszą koniecznie dopisać: „Ogól-
nopolski Konkurs Poetycki”.

Organizatorzy nie zwracają 
nadesłanych tekstów i zastrzegają 
sobie prawo do publikowania na-
grodzonych i wyróżnionych wier-
szy bez zgody autorów. Zwycięzcy 
i osoby nagrodzone zobowiązane 
są do osobistego odbioru nagród 
w dniu uroczystego wręczenia ich 
(bądź za zgodą organizatorów w in-
nym terminie uzgodnionym z dy-
rektorem biblioteki). W przypadku 
nie odebrania nagrody, organizato-
rzy zastrzegają, iż nagrody nie będą 
wysyłane do laureatów (z wyjąt-
kiem szczególnych uzasadnionych 
przypadków). Nie odebrane nagro-
dy przepadają na poczet przyszłych 
edycji Konkursu Poetyckiego im. 
Gustawa Zielińskiego w Skępem.

Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy skępskiej 
książnicy pod numerem telefonu 
54 287 70 15. Patronem medialnym 
konkursu niezmiennie jest tygo-
dnik CLI. Relację z gali zamieścimy 
tradycyjnie na naszych łamach. Do 
tematu wrócimy.

Lidia Jagielska

Wielkanocnie w „Koniczynce”
Dla podopiecznych Srodowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w Sumi-
nie spotkania świąteczne i okolicznościowe to przyjemna norma. Nie inaczej było 
w przededniu świąt wielkanocnych.

Gmina Kikół

W czwartek 11 kwietnia na 
terenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Koniczynka” 
w Suminie odbyło się spotkanie 
wielkanocne uczestników z pra-
cownikami Urzędu Gminy Kikół. 

Gościem była również Aneta Ję-
drzejewska z zarządu wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. 
Uczestnicy i zaproszeni goście 
podzielili się tradycyjnie jajecz-
kiem, spróbowali świątecznych 

potraw oraz spędzili miło czas, 
wspólnie śpiewając przy wielka-
nocnych stołach.

(ak)
fot. nadesłane
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Rozpoczyna się okres przed-
świątecznej gorączki zakupów 
w galeriach handlowych, skle-
pach i na targowiskach. Zaafe-
rowani przygotowaniami często 
zapominamy o bezpieczeństwie

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

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

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

Okres przedświąteczny jest 

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

o elementach odblaskowych po 
zmroku.

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

(red)
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Ponad 3 miliony złotych 
dla obszarów wiejskich

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

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

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

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

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

Pierwszy dzień Triduum 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Maw), fot. ilustracyjne

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

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

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

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

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

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

Limit środków dla naszego 
województwa w ramach Progra-

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

kreacyjne.
Czwartkowe umowy PROW 

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

wartość dofinansowania
– 5,5 mln złotych – całkowi-

ta wartość przedsięwzięć
– 6 projektów na rozwój 

przedsiębiorczości
– 408 tys. złotych na rozbu-

dowę dróg gminnych
– 2 mln złotych na budowę 

targowisk
– 156 tys. złotych na infra-

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

Tradycje

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

R E K L A M A

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

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

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

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

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

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

(pw)

Finanse

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

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

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

powstała szkoda skutkuje zmniej-
szeniem przychodów z działalności 
rolniczej.

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

(pw), fot. ilustracyjne

Uprawy

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

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

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

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

(pw)

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

Innowacje

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

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

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

(pw)

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

Ciekawostka

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

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

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

Tematyka konkursu była 

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

Na konkurs wpłynęło ponad 
80 prac, wszystkie bardzo piękne 

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

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

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

Tekst i fot. (Maw)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oprac. (ak)



18.04.2019-24.04.2019

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

Skazani na Shawshank
POLSAT  |  Sobota  |  20:05



Czwartek, 18 kwietnia 2019

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

06:00 Ukryta prawda odc. 541 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 57 - serial

07:55 Szpital odc. 255 - serial

08:50 Big Brother odc. 23

09:50 Big Brother Pobudka odc. 24

09:55 Zakochani po uszy odc. 55 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 71 - serial

12:45 19+ odc. 72 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 319 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 24

14:20 Sąd rodzinny odc. 58 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 95 - serial

16:20 Szpital odc. 256 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 24

17:25 Prawo Agaty odc. 8 - serial

18:25 Ugotowani odc. 4 s. 11

19:30 Zakochani po uszy odc. 56 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 24

21:00 Charlie St. Cloud

23:10 Big Brother Nocą odc. 20

23:45 Zemsta cieciów - komedia

01:55 The Dog: Historia prawdziwa 

  - film

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

06:00 Słodka miłość odc. 24

07:00 Zbuntowany anioł odc. 202

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 184 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 33 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 49 

  s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

  odc. 13 s. 7 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

  odc. 14 s. 7 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 22 s. 5 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 23 s. 5 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 60 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 33 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 34 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 184 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 185 s. 4 - serial

20:00 Taxi II - film

21:45 Latynoski ogier - komedia

00:05 Chłopcy pani Brown odc. 4 

  s. 3 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Czy można się przysiąść? - film

09:25 Ostatnie uderzenie młotem 

  - dramat

11:00 Lalka odc. 9 - serial

12:25 Studio Kultura - rozmowy

12:45 Taśmy Kultury odc. 11

12:55 Taśmy Kultury odc. 12

13:20 Życie jako śmiertelna choroba 

 przenoszona drogą płciową 

 - dramat

15:05 Kaprysy Łazarza - komedia

16:00 Mała Apokalipsa - dramat

18:00 Nadal wracam. Portret Ryszarda 

  Krynickiego - film

19:00 Teledysk

19:20 Pegaz odc. 124

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 140

20:25 Ostatnia fala - thriller

22:10 Koło pióra odc. 7

22:35 Scena klasyczna odc. 46

23:25 Citizenfour - film

01:25 Nawet góry przeminą - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 536

06:55 Dziennik telewizyjny

07:40 Przedwiośnie odc. 4 - serial

08:45 Ostatni świadek - film

09:50 Po PRL-u odc. 7

10:25 Sensacje XX wieku odc. 182

10:55 Amerykańska broń odc. 6 - film

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 11

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

13:20 Grecka odyseja Joanny Lumley 

  odc. 4 - film

14:20 Złoto Jukonu odc. 2 - serial

15:25 Era kosmiczna: historia NASA 

  odc. 2 - serial

16:30 Odtajnione powstanie - film

17:45 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:15 Taśmy bezpieki odc. 73

18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 11

18:55 Przedwiośnie odc. 5 - serial

20:00 Instynkt przetrwania odc. 4 - serial

21:00 Opowieść o Chinach odc. 4 

  - serial

22:00 Spór o historię odc. 165

22:40 Polskie życie - polska śmierć - film

23:20 Tajne akta III Rzeszy odc. 4 

  - serial

00:25 Sensacje XX wieku odc. 28

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Msza Święta Krzyżma Świętego 
  z Watykanu
11:30 Ja jestem z wami przez wszystkie 
  dni, aż do skończenia świata
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Apostoł Piotr - Ostatnia 
  Wieczerza
13:45 Misterium Męki Pańskiej - Górka 
  Klasztorna 2016
15:45 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Oto ja, poślij mnie!
17:10 „Krzyżu Święty, nade wszystko!” 
  Historia krzyża św. Jana Pawła 
  II - film
18:00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 
  - Gdańsk archikatedra oliwska
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
  - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski
21:00 Wielki Czwartek - film
21:10 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
21:15 Przegląd tygodnika rodzin 
  katolickich „Źródło”
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Siewca nadziei - film
22:40 Hostia stała się ciałem, wino 
  stało się krwią

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 27 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2437

11:00 Ukryta prawda odc. 1028 - serial

12:00 Szpital odc. 917 - serial

13:00 Szkoła odc. 680 - serial

14:00 19+ odc. 381 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 4

15:30 Szkoła odc. 681 - serial

16:30 19+ odc. 382 - serial

17:00 Szpital odc. 918 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1029 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5647

20:10 Doradca smaku odc. 28 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2861 - serial

20:55 Milionerzy odc. 259

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 19

22:30 Nad życie - film

00:30 Odwróceni. Ojcowie i córki 

  odc. 8 - serial

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

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1267

07:00 Strażnik Teksasu  

  odc. 175 - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 34 

  s. 3 - serial

09:00 Gwiazdy kabaretu odc. 8

10:00 Galileo odc. 177

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

12:00 Miodowe lata odc. 92 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 36 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 14 - serial

14:15 MacGyver odc. 55 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo odc. 73 

  s. 4 - serial

16:15 Drużyna A odc. 21 - serial

17:15 Paulina odc. 66 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 33 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 70 - serial

20:00 Galileo odc. 178

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

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

22:55 Królestwo rekinów - horror

00:50 STOP Drogówka odc. 101

07:10 Shimmer i Shine odc. 7 - serial
07:40 Smerfy odc. 212 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 116 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 23 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 47 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 2 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 35 - serial
09:15 Bolek i Lolek na wakacjach 
  odc. 1 - serial
09:30 Domisie
10:00 Nieziemscy odc. 9
10:15 Strażak Sam odc. 6 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 18 s. 5 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 18 s. 3 
  - serial
10:45 Robot Trains odc. 16 - serial
11:05 Wissper odc. 37,38 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 9 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 49 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 41-43 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 1 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 75 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 48 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 22 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 23 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 10 - bajka
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 30 - serial
14:40 Tabaluga odc. 17 - serial
15:10 Nieziemscy odc. 9
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 51 - serial
15:40 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 14
16:30 Dinotrux odc. 29 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 4 s. 3 - serial
17:25 Robot Trains odc. 17 - serial
17:45 Wissper odc. 39, 40 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 10 s. 5 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 30 - serial
19:00 Smerfy odc. 214 - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 99 - serial
19:30 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 12 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 49 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 178
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 39 
  - serial



Piątek, 19 kwietnia 2019

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 158 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 469 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 62 s. 5 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 114 
  s. 9 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 78 
  s. 6 - serial
11:30 Korona królów odc. 209 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
14:00 Elif odc. 470 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 177
16:05 Wieczna miłość odc. 159 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Wielkanocne wypieki w Europie 
  - film
18:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 31
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Ecce Homo. Pieśni pasyjne. 
  Maria Pomianowska Ensemble
20:50 Droga Krzyżowa z udziałem 
  papieża Franciszka - transmisja 
  z Watykanu
22:45 Listy matki Teresy - film
00:55 Wspaniała Gilly - komedia

06:00 Ukryta prawda odc. 542 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 58 - serial

07:55 Szpital odc. 256 - serial

08:50 Big Brother odc. 24

09:50 Big Brother Pobudka odc. 25

09:55 Zakochani po uszy odc. 56 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 73 - serial

12:45 19+ odc. 74 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 320 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 25

14:20 Sąd rodzinny odc. 59 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 96 - serial

16:20 Szpital odc. 257 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 25

17:25 Prawo Agaty odc. 9 - serial

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

18:55 Ugotowani odc. 5 s. 11

20:00 Big Brother odc. 25

21:00 Królewna Śnieżka i Łowca - film

23:40 Lot 93 - dramat

02:00 Nibymonogamiczni - film

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

06:00 Słodka miłość odc. 25

07:00 Zbuntowany anioł odc. 203

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 185 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 34 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 50 

  s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 14 

  s. 7 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 1 

  s. 8 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 23 s. 5 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 24 s. 5 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 61 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 34 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 35 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 185 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 186 s. 4 - serial

20:00 Samson - film

22:10 Mechanik: Konfrontacja - film

00:10 Replikant - film

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne 

08:35 Mała Apokalipsa - dramat

10:35 Kocie ślady - film

12:00 Którędy po sztukę odc. 82

12:15 Kamizelka 

13:10 Mistrz - film

14:35 Studio Kultura - rozmowy

14:50 Via Crucis

16:10 Jak daleko stąd, jak blisko 

  - dramat

18:00 Jonasz w brzuchu Lewiatana 

  - film

19:05 Teledyski

19:30 Koło pióra odc. 7

20:00 Informacje kulturalne

20:25 Nostalgia - dramat

22:40 Eufonie: Arvo Pärt - nowe oblicze 

  współczesnej duchowości

23:35 Tygodnik kulturalny

00:20 Nic się nie dzieje - film

06:50 Był taki dzień odc. 537

07:00 Dziennik telewizyjny

07:45 Przedwiośnie odc. 5 - serial

08:45 Marzyciele odc. 26

09:10 Odtajnione powstanie - film

10:05 Sensacje XX wieku odc. 187

10:35 Historia jedzenia po amerykańsku 

  odc. 6 - serial

11:30 Kościół i świat Jana Pawła II 

  odc. 1

12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 11

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

13:20 Mont Saint-Michel: opactwo 

  na skale - film

14:25 Odkryć tajemnicę odc. 2 - serial

15:30 Warszawa. Zmartwychwstałe 

  miasto odc. 1 - film

16:30 Tora i miecz - film

17:35 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 3 - serial

18:10 Ex libris

18:30 Polska Kronika Filmowa odc. 11

18:45 Przedwiośnie odc. 6 - serial

19:45 Żołnierz Niezłomny Kościoła - film

21:05 Zaginiony świat Aleksandra 

  Wielkiego odc. 4 - serial

22:00 Święta Faustyna w blasku 

  Miłosierdzia - film

00:00 Sensacje XX wieku odc. 29

01:00 Encyklopedia II wojny światowej 

  odc. 74 - serial

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

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 28 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2438 

11:00 Ukryta prawda odc. 1029 - serial

12:00 Szpital odc. 918 - serial

13:00 Szkoła odc. 681 - serial

14:00 19+ odc. 382 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 4

15:30 Szkoła odc. 682 - serial

16:30 19+ odc. 383 - serial

17:00 Szpital odc. 919 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1030 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5648

20:00 Tarzan: Legenda - film

22:15 Milion sposobów, jak zginąć 

  na Zachodzie - western

00:35 Kuba Wojewódzki odc. 21 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:00 SuperPies odc. 19

09:30 Malanowski i Partnerzy 

  odc. 716 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

  odc. 121 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 604 - serial

12:00 Gliniarze odc. 165 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 866 - serial

14:00 Pierwsza miłość odc. 2868 

  - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 912 - serial

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 4133

16:30 Na ratunek 112 odc. 335 - serial

17:00 Gliniarze odc. 325 - serial

18:00 Pierwsza miłość odc. 2869 

  - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 99 - serial

20:05 Skazani na Shawshank - dramat

23:15 Pasja - dramat

02:00 Młody Mesjasz - dramat

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1268

07:00 Strażnik Teksasu odc. 176 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 35 

  s. 3 - serial

09:00 Nokaut odc. 7 - serial

10:00 Galileo odc. 178

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

12:00 Miodowe lata odc. 70 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 33 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 15 - serial

14:15 MacGyver odc. 56 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo odc. 74 

  s. 4 - serial

16:15 Drużyna A odc. 22 - serial

17:15 Paulina odc. 67 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 46 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 84 - serial

20:00 Galileo odc. 179

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 54 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 55 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 9 - serial

00:00 Shaolin - film

02:40 Top 10 lista przebojów odc. 1268

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

05:50 Ukryta prawda odc. 543 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 21

09:55 Big Brother odc. 22

10:55 Big Brother odc. 23

11:55 Ukryta prawda odc. 316 - serial

12:50 Przygoda na Alasce - film

15:10 Hugo i jego wynalazek - film

17:45 Rango - film

20:00 Big Brother Raport odc. 5 

20:35 Zimowa opowieść - dramat

23:05 Big Brother Nocą odc. 5

23:40 Forrest Gump - komedia

02:40 Charlie St. Cloud - dramat

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

06:00 Pan wzywał, Milordzie? odc. 5 

  s. 4 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 16 s. 4

07:50 Niesamowite! odc. 21 - serial

08:30 13. posterunek odc. 16 

  s. 2 - serial

09:00 13. posterunek odc. 17 

  s. 2 - serial

09:45 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 182 s. 4 - serial

10:45 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 183 s. 4 - serial

11:40 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 184 s. 4 - serial

12:40 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 185 s. 4 - serial

13:35 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 186 s. 4 - serial

14:35 Rodzinny interes odc. 26 - serial

15:30 Rodzinny interes odc. 27 - serial

16:30 Rodzinny interes odc. 28 - serial

17:30 Sahara - film

20:00 Zielona mila - dramat

23:50 Sędzia Dredd - film

01:50 Taki jest świat odc. 16 s. 4

07:00 Teledyski

07:40 Informacje kulturalne

08:00 Ecce Homo. Pieśni pasyjne. 

  Maria Pomianowska Ensemble

08:50 Klub profesora Tutki odc. 11 

  - serial

09:05 Klub profesora Tutki odc. 12 

  - serial

09:15 Klub profesora Tutki odc. 13 

  - serial

09:25 Klub profesora Tutki odc. 14 

  - serial

09:45 Tygodnik kulturalny 

10:45 Chleb, miłość i fantazja

12:30 Trzy miasta, trzy epoki 

  odc. 1 - serial

13:25 Bajki zza okna odc. 7 - serial

14:00 Wydarzenie aktualne

14:35 Niezapomniany romans - dramat

16:40 One. Kobiety Kultury odc. 7 

17:15 Owoce sztuki - historia martwej 

  natury - film

18:20 Dranie w kinie odc. 55

18:55 Pieśni z dalekiej wyspy

20:20 Wpływ księżyca - komedia

22:10 Eufonie: Arvo Pärt - nowe oblicze 

  współczesnej duchowości

23:15 Stulatek, który wyskoczył przez 

  okno i zniknął - komedia

01:20 Nostalgia - dramat

06:15 Był taki dzień odc. 538

06:20 Dziennik telewizyjny

07:05 Wszystkie kolory świata 

  odc. 30 - serial

08:05 Koło się kręci odc. 16

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

08:45 U Pana Boga w ogródku 

  odc. 5 - serial

09:40 Okrasa łamie przepisy odc. 177

10:15 Grecka odyseja Joanny Lumley 

  odc. 4 - film

11:15 Złoto Jukonu odc. 2 - serial

12:20 Zamarznięta planeta odc. 1 - serial

13:20 Amerykańska broń odc. 6 - film

14:20 Prymas. Trzy lata z tysiąca 

  - dramat

16:05 Niezwykłe historie Biało 

  - Czerwonych odc. 4 

16:25 Opowieść o Chinach odc. 4 

  - serial

17:30 Marzyciele odc. 27

17:55 Duma i uprzedzenie odc. 1 - serial

19:00 Duma i uprzedzenie odc. 2 - serial

20:10 Ponary. Nóż w serce - film

21:20 Ogniem i mieczem - film

00:30 Spitfire Guya Martina - film

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

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

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1153

11:00 Na Wspólnej odc. 2858 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2859 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2860 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2861 - serial

12:50 MasterChef Junior odc. 7 s. 4

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

15:25 Efekt domina odc. 7 s. 6

16:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 19

17:00 Dorota inspiruje odc. 6 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 8 s. 5

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5649

20:00 Chyłka - Zaginięcie odc. 4 - serial

20:55 Pretty Woman - komedia

23:20 Porzucona - thriller

01:20 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 19

06:00 Nowy dzień z Polsat News

07:55 Karate Kid II - film

10:15 Ewa gotuje odc. 359

10:55 Dziś 13, jutro 30 - komedia

13:05 Pani Doubtfire - komedia

15:45 Kabaret na żywo odc. 56

17:45 SuperPies odc. 20

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 156

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 327 - serial

20:05 Vaiana: Skarb oceanu - film

22:25 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 106 s. 11 

00:40 Syn Boży - film

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1269

07:00 Detektyw Monk odc. 15 

  s. 7 - serial

07:55 Detektyw Monk odc. 16 

  s. 7 - serial

08:55 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 7 - serial

09:25 Dzielna Mysz odc. 6 - serial

09:45 Tajemnicza wyspa Juliusza 

  Verne’a - film

11:45 Powrót na wyspę Nim - film

13:45 Columbo odc. 1 - serial

15:45 Czarna ryba - film

17:30 Jem i Hologramy - film

20:00 Galileo odc. 180

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 56 s. 3 

  - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 57 s. 3 

  - serial

23:00 Potężne uderzenie - komedia

01:15 Scenariusz śmierci - film

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



Niedziela, 21 kwietnia 2019

05:35 Barabasz - film

08:00 Tydzień Aktualności 

08:30 Zakochaj się w Polsce 

  odc. 32 s. 1

09:00 Ziarno odc. 704

09:35 Historia Zmartwychwstania

10:00 Msza święta Zmartwychwstania 

  Pańskiego i błogosławieństwo 

  Urb et Orbi

12:40 Daleko od domu: Przygody 

  żółtego psa - film

14:15 Wielka moc - koncert  

  wielkanocny Telewizji Polskiej 

  i Radia Plus

15:10 Jack Hunter i grobowiec 

  Akenatena - film

17:00 Teleexpress 

17:20 Pogoda 

17:30 Jaka to melodia?

18:30 Sanatorium miłości odc. 12

19:25 Sport 

19:30 Wiadomości 

20:00 Pogoda 

20:10 Stulecie Winnych odc. 8 - serial

21:05 Paryż może poczekać - komedia

22:50 Woda dla słoni - dramat

01:00 Noe: Wybrany przez Boga - film

05:50 Ukryta prawda odc. 544 - film

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 24

09:55 Big Brother odc. 25

10:55 Zakochani po uszy odc. 53 

  - serial

11:30 Zakochani po uszy odc. 54 

  - serial

12:05 Zakochani po uszy odc. 55 

  - serial

12:40 Zakochani po uszy odc. 56 

  - serial

13:15 Rewolwer i melonik -film

15:00 Był sobie chłopiec - komedia

17:15 Kapitan Ameryka: Zimowy 

  żołnierz - film

20:00 Big Brother Arena odc. 6

21:30 Szybcy i wściekli V - film

00:10 Czas na miłość - komedia

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 42 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 43 - serial

07:05 Flintstonowie odc. 34 - serial

07:35 Flintstonowie odc. 36 - serial

08:10 Flintstonowie odc. 37 - serial

08:45 Dinozaur - film

10:25 Galileo odc. 739

11:25 Galileo odc. 740

12:30 Obcy na poddaszu - film

14:10 Jurassic Park - film

16:55 Next -film

19:00 Galileo odc. 741

20:00 Zaginiony świat: Park Jurajski 

  -film

22:45 Kapitan Corelli - dramat

01:25 Śmierć na talerzu odc. 1 - serial

05:50 Flash odc. 19 - serial

06:45 Przygody Merlina odc. 9 

  s. 4 - serial

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

08:35 Oskar - komedia

10:10 Czy to ty, czy to ja

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

13:40 Barabasz odc. 1 - serial

15:35 Barabasz odc. 2 - serial

17:35 Król Artur - film

20:00 Gladiator - dramat

23:05 Zielona mila - dramat

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

07:00 Teledyski

07:50 Którędy po sztukę odc. 44

08:05 Dranie w kinie odc. 55

08:45 Trzeci punkt widzenia odc. 285

09:25 Gość oczekiwany - spektakl

10:35 Chleb, miłość i zazdrość 

  - komedia

12:30 Trzy miasta, trzy epoki 

  odc. 2 - serial

13:30 Miasto - film

13:40 Chuligan literacki odc. 124

14:20 Arminio Opera 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

  odc. 550

18:05 Wojna domowa odc. 4 - serial

18:45 Ostatnia akcja - komedia

20:25 Młoda Wiktoria - film

22:15 Trzeci punkt widzenia odc. 285

22:50 Czarny kot, biały kot - komedia

01:10 Pielgrzym - film

06:15 Był taki dzień odc. 539

06:20 Dziennik telewizyjny

06:55 Życie odc. 5 - serial

08:00 Strażnicy „Piątej Ewangelii” - film

09:05 U Pana Boga w ogródku 

  odc. 6 - serial

09:50 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 9 - serial

11:40 Mont Saint-Michel: opactwo 

  na skale - film

12:55 Odkryć tajemnicę odc. 2 - serial

13:55 Wielkie widowiska natury 

  odc. 3 - serial

14:55 Pewnego razu na Dzikim 

  Zachodzie - western

17:45 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 3 - serial

18:20 Duma i uprzedzenie odc. 3 - serial

19:25 Duma i uprzedzenie odc. 4 - serial

20:30 Zaginiony świat Aleksandra 

  Wielkiego odc. 4 - serial

21:30 Matylda - dramat

23:25 Apollo 11: pierwszy krok 

  na Księżycu - dramat

01:10 Zamordowane dzieciństwo - film

08:00 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
08:05 Tydzień, który zmienił świat - film
08:40 Ziemia Święta - Piąta Ewangelia
09:05 Święty na każdy dzień 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
  Długosza 
10:00 Msza Święta w uroczystość 
  Zmartwychwstania Pańskiego 
  z Watykanu. Błogosławieństwo 
  Urbi et Orbi
12:15 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela” 
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
  - serial
14:00 Paweł VI papież czasów burzy 
  odc. 1 - serial
15:45 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia
18:15 Przedstawienie musi trwać - film
19:15 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Moja katolicka rodzina - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Wielki Tydzień. Zespół Pieśni 
  i Tańca „Śląsk” im. Stanisława 
  Hadyny odc. 2
22:15 Procesja dziejów
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej
23:30 Ziemia mojego Zbawiciela

04:45 Król i ja - film

06:20 Orędzie wielkanocne

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

08:25 Beethoven na tropie skarbu - film

10:15 W 80 dni dookoła świata - film

13:10 Wielkanoc z Dwójką

14:00 Familiada Teleturniej 

14:35 Koło fortuny

15:15 Szansa na sukces - Opole 2019 

  odc. 3

16:20 Moje wielkie greckie wesele 

  - komedia

18:00 Panorama 

18:20 Pogoda 

18:25 Sport-telegram 

18:30 Rodzinka.pl odc. 257 - serial

19:00 Wybuchowa para - komedia

20:55 Dance Dance Dance odc. 15

22:05 Dance Dance Dance odc. 16

23:20 Afera Thomasa Crowna - film

01:25 C.K. Dezerterzy - komedia

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Zbuntowana księżniczka 

  - komedia

10:00 Podróż do wnętrza Ziemi - film

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

12:55 Szóstka odc. 3 - serial

13:55 Bociany - film

15:45 Tarzan: Legenda - film

18:00 Big Brother Tydzień odc. 5

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5650

20:00 MasterChef Junior odc. 8 s. 4

21:25 Szóstka odc. 4 - serial

22:25 Transformers: Wiek zagłady - film

01:35 Big Brother Tydzień odc. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:05 Pierwszy lot - film

09:25 Baranek Shaun - film

11:15 Fantastyczna Czwórka - film

13:30 Vaiana: Skarb oceanu - film

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 106

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 106

17:45 Nasz nowy dom odc. 138

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 312

20:00 W rytmie serca odc. 48 

  s. 4 - serial

21:05 Kabaret na żywo odc. 57

00:00 Cenny ładunek -film

02:00 Parnassus - film

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1270

07:00 Detektywi w akcji odc. 45 - serial

08:00 Jaś Fasola odc. 8 - serial

08:30 Galileo odc. 179

09:30 Galileo odc. 180

10:35 Powrót do przyszłości III

13:00 Gwiazdy kabaretu odc. 9

14:00 Nokaut odc. 8

15:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 258 - serial

16:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 259 - serial

17:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 260 - serial

18:00 Columbo odc. 1 - serial

20:00 Galileo odc. 181

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 58 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 59 - serial

22:55 Zmartwychwstały - dramat

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

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



Poniedziałek, 22 kwietnia 2019

05:35 Napoleon - film

07:00 Msza święta z Sanktuarium 

  Bożego Miłosierdzia w Krakowie 

  Łagiewnikach Transmisja 

08:00 Planeta lasów odc. 1 - serial

08:40 Królestwo - film

10:25 Jeździec bawołów - film

12:00 Regina Coeli

12:20 Bosco Boys

12:55 Niezwykłe więzi delfinów - film

13:45 Wokół mórz odc. 17 - serial

14:15 Ojciec Mateusz odc. 271 

  s. 21 - serial

15:10 Jack Hunter i Gwiazda Niebios 

  - film

17:00 Teleexpress 

17:20 Pogoda 

17:30 Halo, Włodku! Benefis 

  Włodzimierza Szaranowicza

18:40 Jaka to melodia?

19:25 Sport 

19:30 Wiadomości 

20:05 Pogoda 

20:15 Rolnik szuka żony

21:20 Piknik z niedźwiedziami - film

23:15 Paryż może poczekać - komedia 

00:55 Woda dla słoni - dramat

05:45 Ukryta prawda odc. 545 - film

06:45 Mango - Telezakupy

08:50 Big Brother Tydzień odc. 5

09:50 Big Brother Pobudka odc. 26

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

10:35 Rango - film

12:45 Big Brother Popołudnie odc. 26

12:50 Granice czasu - film

15:15 LEGO. Przygoda - film

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 26

17:25 Królewna Śnieżka i Łowca - film

20:00 Big Brother odc. 26

21:00 Vinci - komedia

23:20 Big Brother Nocą odc. 21

23:55 Szybcy i wściekli V -film

02:35 Wojownicze żółwie ninja: Historia 

  prawdziwa - film

06:00 STOP Drogówka odc. 191

07:05 Przygody Kota w butach 

  odc. 33 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 16 

  - serial

08:05 Flintstonowie odc. 35 - serial

08:35 Flintstonowie odc. 36 - serial

09:05 Mrówka Z - film

10:50 Król lew - film

12:45 Flintstonowie

14:40 Dżungla - film

16:25 Zaginiony świat: Park Jurajski 

  - film

19:00 Policjantki i policjanci odc. 530 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 289 - serial

21:00 Snajper - thriller

23:05 Pokój grozy - horror

01:00 STOP Drogówka odc. 200

06:00 Czy to ty, czy to ja

08:00 Moja dziewczyna - komedia

10:15 Trzy życzenia - film

12:30 Najpiękniejsze baśnie braci 

  Grimm - film

13:45 Sahara - film

16:15 Taxi II -film

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 186 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 187 s. 4 - serial

20:00 Pompeje - film

22:05 Gladiator - dramat

01:25 Taki jest świat odc. 16 s. 4

07:00 Teledyski

07:40 Rzecz Polska odc. 6

08:00 Studio Kultura - rozmowy

08:15 Stwór - film

08:45 Młoda Wiktoria - film

10:40 Chleb, miłość i...

12:30 Trzy miasta, trzy epoki 

  odc. 3 - serial

13:25 Studio Kultura - rozmowy

13:40 Score: A Film Music  

  Documentary - film

15:25 Wielka ucieczka - film

18:20 Hollywood in Vienna: James 

  Horner

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Uczta Babette - dramat

22:15 Którędy po sztukę odc. 81

22:25 Koneser - dramat

00:45 Wpływ księżyca - komedia 

06:50 Był taki dzień odc. 540

06:55 Dziennik telewizyjny

07:40 Historia jedzenia po amerykańsku 

  odc. 6 - serial

08:35 U Pana Boga w ogródku 

  odc. 7 - serial

09:30 Klerycy w komunistycznej armii 

  - film

10:30 Zamarznięta planeta odc. 1 - serial

11:35 Wielkie widowiska natury 

  odc. 3 - serial

12:30 Polska Kronika Filmowa odc. 11

12:45 Spitfire Guya Martina - film

14:05 Niezwykłe historie Biało 

  - Czerwonych odc. 5

14:30 Ogniem i mieczem - film

17:35 Flesz historii

17:50 Polska Kronika Filmowa odc. 12

18:10 Duma i uprzedzenie odc. 5 - serial

19:10 Duma i uprzedzenie odc. 6 - serial

20:10 Solidarność Walcząca kontra 

  komunizm - film

21:10 El Dorado - western

23:20 Odtajnione akcje szpiegowskie 

  odc. 1 - serial

00:15 Anioły Żegoty - film

08:00 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze 
10:30 Kateri - film
12:00 Regina Coeli z Ojcem 
 świętym Franciszkiem
12:20 Łaska niepojęta
12:50 Tydzień, który zmienił świat - film
13:25 Koncert życzeń
14:15 Paweł VI papież czasów burzy 
  odc. 2 - film
15:50 Humpty Dumpty - film
16:15 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:20 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Historia wielkanocna - film
19:50 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Głos serca odc. 27 - serial
22:25 Święty na każdy dzień 
22:30 Dziesięć przykazań odc. 119 
  - serial
23:35 Petra - tajemnicze miasto

05:40 Quo vadis - film

08:35 Na szlaku alleluja - western

11:10 C.K. Dezerterzy - komedia

12:40 C.K. Dezerterzy - komedia

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 Rodzinka.pl odc. 258 - serial

15:50 Dance Dance Dance odc. 15

16:45 Dance Dance Dance odc. 16

17:35 Dance Dance Dance odc. 17

18:00 Panorama 

18:20 Pogoda 

18:25 Sport-telegram 

18:35 Moje wielkie greckie wesele 

  - komedia 

20:15 Ben Hur -film

22:30 Wybuchowa para - komedia 

00:25 Ponad wszelką wątpliwość 

  - dramat

05:50 Uwaga! odc. 5650

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

  odc. 8 s. 3

07:55 Akademia ogrodnika odc. 8

08:00 Bociany - film

09:45 Podróż na tajemniczą wyspę 

  - film

11:40 Weronika Mars - dramat

13:45 Transformers: Wiek zagłady - film

17:00 Wojownicze żółwie ninja 

  - komedia 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5651

20:00 Kopciuszek - film

22:10 Włoska robota -film

00:25 Chyłka - Zaginięcie odc. 4 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News

07:30 Mała syrenka - film

09:15 Gdzie jest Nemo - film

11:35 Gdzie jest Dory - film

13:45 Nie wierzcie bliźniaczkom 

  - komedia

16:30 Zaplątani - film

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:40 I żyli długo i zaplątani - film

19:45 Gorączka lodu - film

19:55 Piękna i Bestia - film

22:40 Ślad odc. 60 s. 2 - serial

23:50 Niezniszczalni III - film

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1271

07:00 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 8 - serial

07:30 Dzielna mysz - serial

07:45 Powrót na wyspę Nim - film

09:45 Powrót do przyszłości III 

 - komedia

12:05 Jem i Hologramy - film

14:45 Czarna ryba - film

16:35 Wyścig -film

19:00 Nasza niania jest agentem 

  - komedia 

21:00 Zwierzak - komedia

22:45 Rzeka krwi - dramat

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

01:40 Włatcy móch odc. 120 - serial

07:05 Shimmer i Shine odc. 12 - serial
07:35 Rodzina Rabatków odc. 1 - serial
08:05 Stacyjkowo odc. 120 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 79 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 51 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 8 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 39 - serial
09:15 Bolek i Lolek na wakacjach 
  odc. 5 - serial
09:30 Domisie odc. 393
10:00 Mój zwierzyniec odc. 21
10:15 Strażak Sam odc. 11 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 22 s. 5 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 22 s. 3 
  - serial
10:45 Robot Trains odc. 20 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 73 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 74 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 13 s. 5 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 53 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 55-57 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 5 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 28 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 52 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 26 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 27 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 9
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 34 - serial
14:40 Tabaluga odc. 21 - serial
15:10 Zaczarowany świat odc. 6 - serial
15:25 Yakari odc. 3 - serial
15:40 W krainie baśni
16:10 Nela - mała reporterka odc. 17
16:30 Dinotrux odc. 33 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 8 s. 3 - serial
17:25 Robot Trains odc. 21 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 75 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 76 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 14 s. 5 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 34 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 4 - serial
19:25 Stacyjkowo odc. 103 - serial
19:35 Pszczółka Maja odc. 3 - serial
20:00 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 214
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 43 
  - serial



Wtorek, 23 kwietnia 2019

05:20 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 159 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 470 - serial
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 63 s. 5 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 115 
  s. 9 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 79 
  s. 6 - serial
11:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 31
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
13:00 Brytyjski ogród: życie i śmierć 
  na twoim trawniku - film
14:00 Elif odc. 471 - serial
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 209
16:05 Wieczna miłość odc. 160 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3474
18:30 Korona królów odc. 210 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Alarm
20:30 Leśniczówka odc. 114 - serial
21:00 Głębia ostrości odc. 14
21:40 Echo serca odc. 15 - serial
22:35 Krew z krwi odc. 1 - serial
23:45 Miasto gniewu odc. 21 s. 2 
  - serial
00:30 W obliczu śmierci -film

06:00 Ukryta prawda odc. 546 - film

07:00 Sąd rodzinny odc. 59 - film

07:55 Szpital odc. 257 - film

08:50 Big Brother odc. 26

09:50 Big Brother Pobudka odc. 27

09:55 Zakochani po uszy odc. 56 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 75 - film

12:45 19+ odc. 76 - film

13:15 Ukryta prawda odc. 321 - film

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 27

14:20 Sąd rodzinny odc. 60 - film

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 97 - film

16:20 Szpital odc. 258 - film

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 27

17:25 Prawo Agaty odc. 10 - serial

18:25 Ugotowani odc. 6 s. 11

19:30 Zakochani po uszy odc. 57 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 27

21:00 Kolekcjoner - dramat

23:30 Big Brother Nocą odc. 22

00:00 Dzika rzeka - thriller

02:20 Moc magii odc. 459

06:00 Żona dla milionera odc. 13

07:05 Przygody Kota w butach 

  odc. 34 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 17 

  - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 118

09:00 Septagon odc. 62 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 19

11:25 Sekrety sąsiadów odc. 7 - serial

11:55 Galileo odc. 739

13:00 Detektywi w akcji odc. 164 

  - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 89

15:00 Policjantki i policjanci odc. 530 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 66 

  - serial

17:00 Joker odc. 66

18:00 Septagon odc. 64 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 531 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 290 - serial

21:00 Na uwięzi -film

22:55 Wykonać wyrok -film

00:50 Żona dla milionera odc. 13

06:00 Słodka miłość odc. 26

07:00 Zbuntowany anioł odc. 204

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 187 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 35 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 51 

  s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

  odc. 1 s. 8 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

  odc. 2 s. 8 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 24 s. 5 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 1 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 62 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 35 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 36 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 187 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 188 s. 4 - serial

20:00 Pan życia i śmierc - thriller

22:20 Samson - film

00:30 Wyścig śmierci III: Piekło - film

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Caracas - film

08:40 Poza starością - film

09:00 Uczta Babette - dramat

11:00 Perły i dukaty odc. 1 - serial

11:35 Perły i dukaty odc. 2 - serial

12:05 Perły i dukaty odc. 3 - serial

12:35 Zielona ziemia - film

13:50 Studio Kultura - rozmowy

14:05 Studio Kultura - niedziela z... 

  odc. 550

14:55 Stacja - film

16:20 Szczęśliwy człowiek - dramat

18:00 Fabryka hitów odc. 8

19:00 Teledysk

19:25 Antyfonie odc. 1 - serial

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Ciemno - spektakl

21:30 Twórcza kontrola - film

23:15 One. Kobiety Kultury odc. 7

23:45 Trampkarze - film

00:25 Komeda - muzyczne ścieżki 

  życia - film

06:50 Był taki dzień odc. 541

06:55 Dziennik telewizyjny

07:35 Przedwiośnie odc. 6 - serial

08:35 Flesz historii

09:05 Byłem wszędzie. Olgierd 

  Budrewicz - film

10:10 Sensacje XX wieku odc. 184

10:40 Spór o historię odc. 33

11:20 Głosy - film

12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 12

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

13:20 Życie odc. 5 - serial

14:20 Apollo 11: pierwszy krok 

  na Księżycu - dramat

16:05 Marzyciele odc. 27

16:35 Betar - film

17:40 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:10 Rodziny Wyklętych maja głos 

  - film

18:30 Polska Kronika Filmowa odc. 12

18:45 Polonia Restituta odc. 1 - serial

19:45 Inka. Są sprawy ważniejsze 

  niż śmierć - film

21:00 Era kosmiczna: historia NASA 

  odc. 3 - serial

22:00 Po PRL-u odc. 8

22:35 Pewnego razu na Dzikim 

  Zachodzie - western 

01:20 Sensacje XX wieku odc. 31

08:00 Informacje dnia
08:15 Petra - tajemnicze miasto
08:35 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
08:40 Świadkowie
09:10 Papież Polak do Rodaków 
  - serial
09:40 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
09:50 Misyjna Eucharystia w Gahunga 
  - film
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc Ojczyzna
11:45 Święty na każdy dzień 
11:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie
12:35 Przyroda i ludzie
13:00 Łaska niepojęta
13:30 Podhalański ogień
14:00 Dziesięć przykazań odc. 119 
  - serial
15:05 Głos serca odc. 27 - serial
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Kateri - film
23:35 Przyroda i ludzie

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

05:45 Mango - Telezakupy

07:00 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 4

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2439

11:00 Ukryta prawda odc. 1030 - film

12:00 Szpital odc. 919 - film

13:00 Szkoła odc. 682 - film

14:00 19+ odc. 383 - film

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 4

15:30 Szkoła odc. 683 - film

16:30 19+ odc. 384 - film

17:00 Szpital odc. 920 - film

18:00 Ukryta prawda odc. 1031 - film

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 56520

20:10 Doradca smaku odc. 29 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2862 - serial

20:55 Milionerzy odc. 260

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

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 22 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1158

00:05 36,6 °C odc. 8 s. 5

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

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1272

07:00 Strażnik Teksasu odc. 177 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 36 

  s. 4 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 259 - serial

10:00 Galileo odc. 181

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

12:00 Miodowe lata odc. 84 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 46 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 16 - serial

14:15 MacGyver odc. 57 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo odc. 75 

  s. 4 - serial

16:15 Drużyna A odc. 23 - serial

17:15 Paulina odc. 68 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 73 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 83 - serial

20:00 Galileo odc. 182

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 90 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 91 - serial

23:00 Bestie z morza: Megalodon 

  - thriller

01:00 STOP Drogówka odc. 102

07:05 Shimmer i Shine odc. 13 - serial
07:35 Rodzina Rabatków odc. 3 - serial
08:05 Stacyjkowo odc. 121 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 80 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 52 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 9 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 40 - serial
09:15 Bolek i Lolek na wakacjach 
  odc. 6 - serial
09:30 Domisie
10:00 Przyjaciele lasu odc. 28
10:15 Strażak Sam odc. 12 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 23 s. 5 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 23 s. 3 
  - serial
10:45 Robot Trains odc. 21 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 75 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 76 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 14 s. 5 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 54 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 58-61 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 6 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 29 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 1 
  s. 1 - serial
13:55 Teleranek odc. 73
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 24 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 35 - serial
14:40 Tabaluga odc. 22 - serial
15:10 Przyjaciele lasu odc. 29
15:25 Yakari odc. 4 - serial
15:40 Domisie odc. 421
16:10 Nela - mała reporterka odc. 18
16:30 Dinotrux odc. 34 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 9 s. 3 - serial
17:25 Robot Trains odc. 22 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 77 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 78 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 15 s. 5 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 35 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 5 - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 104 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 4 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 2 
  s. 1 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 180
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 44 
  - serial



Środa, 24 kwietnia 2019

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 160 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 471 - serial
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 64 s. 5 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 116 
  s. 9 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 80 
  s. 6 - serial
11:30 Korona królów odc. 210 - serial
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:55 Brytyjski ogród: życie i śmierć 
  na twoim trawniku - film
14:00 Elif odc. 472 - serial
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 114 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 161 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3475
18:30 Korona królów odc. 211 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Alarm!
20:30 AC Milan - SS Lazio: półfinał 
  - rewanż - studio Piłka nożna 
20:40 AC Milan - SS Lazio: półfinał 
  - rewanż Piłka nożna 
23:00 Miłość i puste słowa - film
00:30 Bez tożsamości odc. 29 
  s. 2 - serial

06:00 Ukryta prawda odc. 547 - film

07:00 Sąd rodzinny odc. 60 - film

07:55 Szpital odc. 258 - film

08:50 Big Brother odc. 27

09:50 Big Brother Pobudka odc. 28

09:55 Zakochani po uszy odc. 57 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 77 - film

12:45 19+ odc. 78 - film

13:15 Ukryta prawda odc. 322 - film

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 28

14:20 Sąd rodzinny odc. 61 - film

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 98 - film

16:20 Szpital odc. 259 - film

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 28

17:25 Prawo Agaty odc. 11 - serial

18:25 Ugotowani odc. 7 s. 11

19:30 Zakochani po uszy odc. 58 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 28

21:00 Był sobie chłopiec - komedia 

23:10 Big Brother Nocą odc. 23

23:45 Zimowa opowieść - dramat

02:20 Moc magii odc. 460

06:00 Żona dla milionera odc. 14

07:05 Przygody Kota w butach 

  odc. 35 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 18 

  - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 1

09:00 Septagon odc. 64 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 20

11:25 Sekrety sąsiadów odc. 8 - serial

11:55 Galileo odc. 740

13:00 Detektywi w akcji odc. 165 

  - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 90

15:00 Policjantki i policjanci odc. 531 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 67 

  - serial

17:00 Joker odc. 67

18:00 Septagon odc. 65 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 532 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 291 - serial

21:00 Z podniesionym czołem - thriller

22:55 Wzgórza mają oczy - horror

01:10 Żona dla milionera odc. 14

06:00 Słodka miłość odc. 27

07:00 Zbuntowany anioł odc. 205

08:00 Lombard. Życie pod zastaw odc. 

188 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 36 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 52 

  s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 2 

  s. 8 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 3 

  s. 8 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 1 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 2 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 63 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 36 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 37 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 188 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 189 s. 4 - serial

20:00 Król Artur - film

22:25 Pompeje - film

00:45 Piła mechaniczna - horror

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1458

08:35 Zbrodnia i kara - film

09:20 Szczęśliwy człowiek - dramat

11:00 Ród Gąsieniców odc. 1 - serial

12:05 Ród Gąsieniców odc. 2 - serial

13:15 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1458

13:30 „Zapatrzeni w siebie” - piosenki 

  Marka Grechuty

14:35 Wezwanie - dramat

16:00 Pora umierać - dramat

18:00 Stefan Sutkowski i inni 

 Kochankowie Opery - film

19:25 Chuligan literacki odc. 124

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Barany. Islandzka opowieść 

  - komedia

22:00 Pegaz odc. 125

22:40 Znikająca wyspa - film

00:05 Zespół Krzysztofa Komedy - film

06:50 Był taki dzień odc. 542

07:00 Dziennik telewizyjny

07:45 Polonia Restituta odc. 1 - serial

08:45 Archiwum zimnej wojny odc. 18

09:20 Betar - film

10:20 Sensacje XX wieku odc. 185

10:55 Inka. Są sprawy ważniejsze 

  niż śmierć - film

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 12

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

13:30 Wszystkie kolory świata 

  odc. 2 - serial

14:35 Czego nie mogliśmy wykrzyczeć 

  - film

15:40 Odtajnione akcje szpiegowskie 

  odc. 1 - serial

16:35 Ewangelia i bunt - film

17:30 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:00 Zapomniany bohater - Paweł 

  Cyms - film

18:35 Polska Kronika Filmowa odc. 12

18:45 Polonia Restituta odc. 2 - serial

20:00 Ludobójstwo Ormian - film

21:05 Latająca maszyna amerykańskich 

  konfederatów - film

22:00 Weterani. Wyrwani śmierci 

  odc. 5 - serial

22:35 El Dorado - western

00:50 Sensacje XX wieku odc. 32

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:45 Święty na każdy dzień 
09:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
  Świętego Franciszka z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
  odc. 26 - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia
12:20 Rękopis błogosławionych - film
14:00 Listy do Pana Boga - dramat
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Moje leczenie wodą - film
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Przygody Mobilków - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Po tej stronie lustra - dramat
23:45 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 5

07:50 Doradca smaku odc. 29 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2440

11:00 Ukryta prawda odc. 1031 - film

12:00 Szpital odc. 920 - film

13:00 Szkoła odc. 683 - film

14:00 19+ odc. 384 - film

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 4

15:30 Szkoła odc. 684 - film

16:30 19+ odc. 385 - film

17:00 Szpital odc. 921 - film

18:00 Ukryta prawda odc. 1032 - film

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5653

20:10 Doradca smaku odc. 30 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2863 - serial

20:55 Milionerzy odc. 261

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

22:30 Jestem legendą - film

00:35 American Horror Story: Murder 

  House odc. 12 - serial

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

06:00 Top 10 lsta przebojów odc. 1273

07:00 Strażnik Teksasu odc. 178 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 37 

  s. 4 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 260 - serial

10:00 Galileo odc. 182

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

12:00 Miodowe lata odc. 83 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 73 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 17 - serial

14:15 MacGyver odc. 58 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo odc. 76 

  s. 4 - serial

16:15 Drużyna A odc. 24 - serial

17:15 Paulina odc. 69 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 43 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 71 - serial

20:00 Galileo odc. 183

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 92 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 93 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 10 - serial

00:00 Niezwyciężony - film

02:25 SuperLudzie Extra odc. 59

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

WODNIK 20.01-18.02

RYBY 19.02-20.03

STRZELEC 22.11-21.12

SKORPION 24.10-21.11

WAGA 23.09-23.10

PANNA 23.08-22.09

LEW 23.07-22.08

RAK 21.06-22.07

BLIŹNIĘTA 22.05-20.06

BYK 21.04-21.05

BARAN 21.03-20.04

Krzyżówka panoramiczna

Nuggetsy w płatkach kukurydzianych, 
frytki z batata i surówka 

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

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

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

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

Smacznego!
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Przs owie Polskie
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Przs owie Polskie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

domin (powiat golubsko-do-
brzyński)

tel. 566827930
Ośrodek Chopinowski w licz-

bach:
– Sala koncertowa na 105 

miejsc
– Liczba koncertów w 2018 

r.: 40
– Liczba odbiorców koncer-

tów:  3500
– Liczba audycji muzycz-

nych: 103
– Liczba uczestników audy-

cji:  3620
– Liczba przejść z przewod-

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

dzynarodowy, 3 wojewódzkie
– Liczba odwiedzających:  

11 000
(red), fot. Park Ośrodka 

Chopinowskiego,
fot. Łukasz Piecyk

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

Konkursy

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

marszałek Piotr Całbecki.
Celem konkursu jest: wyróż-

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

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

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

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

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

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

(red)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Zmiany od lipca

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

Walka z biedą

„Rodzina 500+” to program, dzięki któremu 

zmniejszają się nierówności w społeczeń-

stwie. W badaniach Oxfam (organizacja wal-

cząca z głodem na świecie) Polska zajmuje 

pierwsze miejsce w świecie w wydatkach na 

walkę z nierównościami społecznymi. To też 

program, dzięki któremu bieda nie ma już 

twarzy dziecka. Wśród dzieci (w latach 2015-

2017) ubóstwo skrajne obniżyło się o niemal 

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

Eurostatu zagrożenie ubóstwem lub wyklu-

czeniem społecznym wśród dzieci w Polsce 

spadało najszybciej spośród wszystkich kra-

jów Unii Europejskiej.

Będzie kasa na każde dziecko

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

parlamentarnych.

Dzietność w górę

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

Rodzina daje ład  

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

Rząd przyjął projekt rozszerzający program 
„Rodzina 500+” 

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

Skorzysta prawie 7 milionów 
dzieci

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środa 24 kwietnia
1945 – W Puławach ugrupowanie organizacji Zrzeszenie Wolność 

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

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

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

Źródło: wikipedia.org

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

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

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

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

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

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

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

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

(red), Fot. Andrzej 
Goiński/UMWKP

Region

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

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

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

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

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

(red), fot. Szymon Zdziebło/
tarantoga.pl
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Jak w Jerozolimie
LIPNO  W niedzielę 14 kwietnia na placu Dekerta odbyły się uro-
czystości niedzieli palmowej. Modlitwa, święcenie palm i proce-
sja ulicami miasta zwieńczona mszą świętą w lipnowskiej farze 
były niezwykle wymownym rozpoczęciem Wielkiego Tygodnia

Witajcie na świecie!

Fot. Lidia Jagielska

TymON KaLINOwsKI
 urodził się 11 kwiet-

nia, ważył 3,8 kg i mierzył  
56 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Adriana i Alek-
sandry z Lipna

małgOrzaTa KawsKa
 urodziła się 8 kwietnia, 

ważyła 2,9 kg i mierzyła  
52 cm. Jest pierwszym dziec-
kiem Stanisława i Magdale-
ny z Borowa

JuLIa KubIaK
 urodziła się 12 kwietnia, 

ważyła 3,55 kg i mierzyła  
56 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Kamila i Marty-
ny z Bobrownickiego Pola

ELIza KOLIńsKa
 urodziła się 8 kwietnia, 

ważyła 3,5 kg i mierzyła  
55 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Damiana i Pauli-
ny z Lipna

Rodzice, którzy chcą, by zdjęcie ich nowo na-
rodzonego dziecka znalazło się na naszych 
łamach, mogą przesłać je mailem na adres  
redakcja@wpr.info.pl.

– Ogromna dzisiaj jest dla nas 
uroczystość – mówił na placu De-
kerta proboszcz lipnowskiej fary 
ks. Henryk Ambroziak. – Wszyscy 
tu obecni, na tym placu, wita-
my Pana Jezusa, oddajemy jemu 
cześć. Przenieśmy się do Jerozoli-
my. Pan Jezus uroczyście wjechał 
do świętego miasta. Witały go tłu-
my, dzieci, młodzież, dorośli tak 
jak i my wszyscy dzisiaj witamy 
go na tym placu, udekorowanym 
wielkanocnie. Jesteśmy uszczęśli-

wieni i dziękujemy Panu Jezuso-
wi za ładną pogodę, za świecące 
pięknie słońce. Wznieśmy bardzo 
wysoko palmy, a ja je pobłogosła-
wię.

Po poświęceniu palm wierni 
przeszli w uroczystym, śpiewnym 
i kolorowym orszaku prowadzo-
nym przez swoich duszpasterzy 
ulicami centrum miasta do ko-
ścioła pod wezwaniem Wnie-
bowzięcia NMP w Lipnie. I tak 
jak przed laty w Jerozolimie, tak  

14 kwietnia w Lipnie, zagościł po-
wszechny entuzjazm, a tradycji 
stało się zadość.

Niedziela Palmowa – niedzie-
la męki pańskiej z piękną, zapro-
ponowaną przez duszpasterzy 
z fary, formą święcenia palm na 
centralnym placu miasta i uro-
czystą procesją do świątyni roz-
poczęła dla lipnowian Wielki Ty-
dzień.

tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Karatecy górą
II miejsce drużynowo dla Lipnowskiego Klubu Ky-
okushin Karate. 13 kwietnia w Żorach odbył się Ogól-
nopolski Turniej Karate Kyokushin Sari Cup 2019, 
w którym uczestniczyło ponad 360 zawodników 
z 34 ośrodków z Polski, Czech i Austrii.

Sporty walki

Podopieczni sensei Pawła Ol-
szewskiego z LKKK zdobyli 9 me-
dali: 5 złotych, 3 srebrne i 1 brązo-
wy. Dwa złote medale wywalczyła 
Katarzyna Gabrychowicz w kumite 
młodziczek – 45 kg oraz w konku-
rencji kata. Dwa złote zdobyła też 
Marta Majewska w kumite kadetek 
– 35 kg oraz w konkurencji kata. 
Złoty medal wywalczył również 
Szymon Majewski w kumite junio-

rów – 65 kg, wygrywając wszystkie 
walki przed czasem oraz srebrny 
medal w konkurencji kata. Srebr-
ny medal wywalczył Bartosz Praż-
niewski w kumite – 35 kg kadetów. 
Także srebrny medal zdobyła Zu-
zanna Sądej w kumite + 50 kg. Brą-
zowy medal przypadł Marii Szojda 
w kumite młodziczek – 45 kg.

(ak)
 fot. nadesłane
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GODZINY OTWARCIA:
PN-PT: 7.OO-18.OO | SOB: 7.OO-14.OO

NOWOŚĆ
w systemie dociepleń

IMPREFARB!

Elastyczna
Deska elewacyjna

w cenie
139zł139zł/m2

Dostępne kolory:
biały, szary, złoty dąb,

machoń, sosna, 
ciemny orzech.

U nas kupisz 
profesjonalne narzędzia:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gabinet weterynaryjny lek. wet. A. Sarek-Ka-
czorowska, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 
19/15, dyżur całodobowy, tel. 517 532 637
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ORGANIZUJEMY:
wesela, chrzciny, komunie, konsolacje (stypy),

spotkania okolicznoœciowe

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty

O G Ł O S Z E N I E

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

Zdrowie
Poradnie

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

Rehabilitacja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

Agromax-autoryzowany sprzedawca katowickie-
go holdingu węglowego, Brodnica, tel. 56 498 
23 39
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wszystko na święta
SKĘPE  W przedświąteczną sobotę w hali sportowej szkoły podstawowej Skępem, na czwartym Jarmarku 
Wielkanocnym, spotkali się wystawcy rękodzieła, smakołyków i ozdób świątecznych z miasta i gminy Skępe, 
i nie tylko

Tym razem na skępskim jar-
marku pojawiło się siedemna-
ścioro wystawców, a więc o dwa 
stoiska mniej niż na jarmarku bo-
żonarodzeniowym. Prezentowali 
tradycyjne, wielkanocne produk-
ty kulinarne, rękodzieło, ozdoby 
świąteczne, zabawki. Nie brako-
wało oczywiście stroików na sto-
ły świąteczne i palm wykonanych 
różnymi technikami.

– Kupić będziemy chcieli 
pewnie tradycyjną palmę, by po-
świecić ją w przyszłą niedzielę, 
a przyjechaliśmy tutaj, by podzi-
wiać występ naszego wnusia – 
mówi pani Hanna.

Przed wystawcami i publicz-

nością zaprezentowały się na 
medal, jak zwykle, skępscy milu-
sińscy z przedszkola im. Ewy Szel-
burg-Zarembiny. Było tanecznie 
i śpiewnie, i bardzo wiosennie.

Swoje dzieła sztuki kulinarnej 
i rękodzieło świąteczne wystawili 
w sobotę: „Skępiacy”, członkowie 
skępskiego koła emerytów, ren-
cistów i inwalidów, „Łęczanki” 
z Łąkiego, Koło Aktywnych Kobiet 
z Wioski, skępski CKOR, Dom po-
mocy Społecznej ze Szczutowa, 
„Senior plus” ze Szczutowa, Rada 
Rodziców szkoły podstawowej 
w Skępem, Paulina Rzymkiewicz, 
Marlena Przerwa i Anna Górska,  
Andrzej Orciuch, Natalia Moty-

lewska, Wioletta Malinowska, 
Monika Lisiecka i Paulina Rzym-
kiewicz, Katarzyna Czajkowska, 
skępski Urząd Pocztowy, przed-
szkole „Pod lipami” w Wiosce 
i Warsztaty Terapii Zajęciowej 
z Lipna.

– To nasze własnoręcznie wy-
konane dzieła na stół wielkanoc-
ny, ozdoby wiosenne do domów, 
wszystko wykonane przez nas 
od początku do końca – mówią 
niezwykle utalentowani i sympa-
tyczni artyści z Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej z Lipna. – Zachęca-
my do nabywania naszych dzieł.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Skępe

Najpiękniej 
ozdobili Wielkanoc
W minioną sobotę poznaliśmy laureatów gminnego konkursu na najładniejszą 
ozdobę wielkanocną. Na najwyższym stopniu podium stanęła Hanna Gładkow-
ska. Jurorzy nagrodzili tez twórców najpiękniejszych palm wielkanocnych.

Prace wielkanocne oceniło 
jury w składzie: Anna Olszewska, 
Małgorzata Matuszczak i Jerzy 
Kowalski. Wybór do łatwych nie 
należał, bo dzieła była piękne. 
I tak w konkursie na ozdobę wiel-
kanocną zwyciężyła Hanna Gład-
kowska ze szkoły podstawowej 
w Skępem. Drugie miejsce zdo-

był i Adam Kalksztejn ze szkoły 
w Wólce, i Kalina Brzozowska 
również ze szkoły w Wólce. Na 
trzecim stopniu podium stanę-
ła Martyna Chojnacka ze szkoły 
w Wólce.

Gminny konkurs plastyczny 
na najpiękniejszą palmę wiel-
kanocną rozstrzygnięty został 

w kilku kategoriach wiekowych. 
I tak wśród przedszkolaków bez-
apelacyjnie zwyciężyła drużyna 
milusińskich z niepublicznego 
punktu przedszkolnego „Nad 
rzeczką” w Skępem z opiekunka-
mi Marią Stankiewicz i Elżbietą 
Kowalską. Drugie miejsce jurorzy 
przyznali maluchom z zerówki 

w szkole podstawowej w Skę-
pem pracującym pod nadzorem 
Mirosławy Krasińskiej i Moni-
ki Cymerman, a trzecie miejsce 
również klasie zerowej ze szkoły 
w Skępem, której wychowawczy-
nią jest Elżbieta Narowska.

Uczniowie ze szkoły w Łą-
kiem z wychowawczyniami Alek-
sandrą Welenc i Sylwią Bartosze-
wicz zwyciężyli w kategorii klas I, 
II i III. Tuż za nimi uplasowali się 
uczniowie klasy I b szkoły w Skę-
pem z wychowawczynią Aliną 
Sobocińską, a trzecie miejsce 
drugoklasiści z Wólki z wycho-
wawczynią Elżbietą Kawską.

Najpiękniejszą palmę wyko-
nali uczestnicy świetlicy środo-
wiskowej z Jarczewa z opiekunką 
Elżbietą Bodenszac. Drugie miej-
sce zyskała świetlica z Wioski 

z Moniką Szwajkowską, a trze-
cie zdobyli i uczestnicy świetlicy 
środowiskowej w Lubówcu z Mo-
niką Szwajkowską, i świetlicy 
w Łąkiem z Elżbietą Bodenszac 
i Sylwią Bartoszewicz.

Palmy do oceny konkursowej 
dali też dorośli. Wygrały utalen-
towane, jak okazuje się, nie tylko 
kulinarnie i organizacyjnie, ale też 
artystycznie „Łęczanki” z Iwoną 
Bogdanowicz jako szefową koła 
gospodyń wiejskich. Drugie miej-
sce przypadło kołu aktywnych 
kobiet z Wioski z przewodniczą-
cą Aldoną Grzędzicką, a trzecie 
miejsce i stowarzyszeniu „Skę-
piacy” kierowanemu przez Kry-
stynę Karpińską, i Domu Pomocy 
Społecznej ze Szczutowa w po-
wiecie sierpeckim.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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rajd na 173 kolarzy
REKREACJA  W niedzielę 7 kwietnia o godzinie 10.30 z Rynku wyruszył trzeci rajd rowerowy po gminie 
Skępe zorganizowany przez Urząd Miasta i Gminy oraz Miejsko Gminną Komisję Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych

– Jadą z nami dzisiaj 173 oso-
by – mówi animatorka kultury 
Małgorzata Matuszczak. – Trasa 
liczy około 16 kilometrów, a na 
mecie nad naszym jeziorem, na 
plaży miejskiej czeka na każ-
dego poczęstunek, ognisko, ale 
przede wszystkim medal.

Uczestnicy już przed godzi-
ną 10.00 wyposażeni w rowery 
i kamizelki odblaskowe czekali 

na rejestrację i start na Rynku. 
Integracja, ostatnie wskazówki 
i rajd ruszył, wzbudzając zainte-
resowanie przechodniów. Kola-
rze amatorzy pokonali na dwóch 
kółkach trasę 16-kilometrową. 
Przejechali ulicami miasta 
i drogami gminy Skępe, przez 
Głęboczek, Pokrzywnik i Żagno, 
by dotrzeć na plażę miejską nad 
Jeziorem Wielkim.

– Jedziemy po raz drugi 
w prawdziwym rajdzie rowero-
wym, chociaż jazda na rowerze 
towarzyszy nam codziennie – 
mówi Kuba. – Jedziemy w gru-
pie wypróbowanych kolegów, 
więc przygoda musi być wspa-
niała. Jest bardzo słonecznie, 
aura jak na zamówienie dla ro-
werzystów.

W rajdzie obok uczniów je-

chali nauczyciele, obok dzieci 
– rodzice, obok juniorów – se-
niorzy. Nie liczył się wiek, ani 
doświadczenie. 173 mieszkańców 
miasta i gminy Skępe oraz oko-
licznych miejscowości, którzy 
skorzystali z okazji uczestnicze-
nia w kolejnej grupowej wypra-
wie rowerowej z powodzeniem 
organizowanej przez skępski 
ratusz, zaliczyło ten dzień do 

udanych. Humory dopisywa-
ły, a relaks nad jeziorem przy 
ogromnym ognisku rekompen-
sował zmęczenie.

Nad bezpieczeństwem kola-
rzy czuwali policjanci ze Skępe-
go i strażacy z Wólki oraz służby 
medyczne z NZOZ „Na ratunek”.

Tekst i fot.
 Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Piłka nożna

Trzecia drużyna 
w województwie
Lipnowska drużyna MB 10 wywalczyła w miniony poniedziałek w Świeciu trzecie 
miejsce województwa kujawsko-pomorskiego w finale turnieju Tymbarku. Tre-
nerem doskonale zapowiadających się piłkarzy jest Marcin Bartczak.

Turniej „Z Podwórka na Sta-
dion o Puchar Tymbarku” istnieje 
od 18 lat. Jest to największy turniej 
piłkarski dla dzieci nie tylko w Pol-
sce, ale i w Europie. Dotychczas  
wzięło w nim udział blisko 2 miliony 
dziewcząt i chłopców z całego kra-
ju. W tej edycji uczestniczą, i to jak 
wiemy od minionego poniedziałku, 
z ogromnym sukcesem, piłkarze 
Drużyny MB 10 z Lipna.

– 8 kwietnia w Świeciu od-
był się finał turnieju „Z Podwórka 

na Stadion o Puchar Tymbarku”, 
w którym drużyna MB 10 z Lip-
na pod wodzą trenera Marci-
na Bartczaka zajęła III miejsce  
w kategorii U-8 – nie kryje radości 
kibicująca naszym reprezentantom 
Agnieszka Zadrożna.

W finale wojewódzkim zmie-
rzyło się 20 najlepszych drużyn 
z kujawsko-pomorskiego. Chłopcy 
z naszej drużyny rozegrali 6 me-
czów, jeden zakończyli remisem, 
a 5 wygrali. Drużyna wystąpiła 

w składzie: Jan Zadrożny, Oskar Cy-
ranowicz, Radek Giesse, Kuba Miel-
czarek, Antek Golecki oraz bram-
karz Julian Winnicki (równocześnie 
wybrany najlepszym bramkarzem 
turnieju w kategorii wiekowej U-8).

– Chłopcy osiągnęli ogromny 
sukces, ciężką pracą i wytrwałymi 
treningami w Szkółce Piłkarskiej 
MB 10 Lipno, pod okiem zaanga-
żowanego i pełnego pasji trenera 
Marcina Bartczaka, dokonali rzeczy 
wydającej się niemożliwą, a jed-

nak mamy zwycięstwo – mówi 
Agnieszka Zadrożna. – Trzecia dru-
żyna w województwie kujawsko-
pomorskim turnieju „Z Podwórka 
na Stadion o Puchar Tymbarku” to 
właśnie drużyna MB 10 z Lipna.

Organizatorem turnieju jest 
Polski Związek Piłki Nożnej, a spon-
sorem głównym od 12 lat firma 
Tymbark. Główne cele imprezy to 
popularyzacja aktywnego stylu 
życia wśród uczniów szkół podsta-
wowych, wyłanianie piłkarskich ta-
lentów oraz spełnianie dziecięcych 
marzeń. W Lipnie trenerowi Bart-
czakowi udało się wyłonić wspa-
niale zapowiadających się piłkarzy, 
rozbudzić pasję i świetnie wyszko-
lić, a do tego zdobyć jeszcze trzecie 
miejsce w województwie.

Zmagania uczestników turnie-
ju podczas finałów wojewódzkich 
i finału ogólnopolskiego obserwują 
selekcjonerzy młodzieżowych re-
prezentacji Polski. Najlepsi uczest-

nicy „Z Podwórka na Stadion o Pu-
char Tymbarku” regularnie biorą 
udział w Letniej i Zimowej Akade-
mii Młodych Orłów. Kolejnym kro-
kiem na piłkarskiej ścieżce młodych 
adeptów futbolu jest powołanie do 
młodzieżowych reprezentacji Pol-
ski.

Skala turnieju oraz formuła 
i wysoki poziom sportowy rozgry-
wek sprawiają, że w „Tymbarku” za-
grało już ponad 50 reprezentantów 
Polski, różnych kategorii wieko-
wych m. in. Arkadiusz Milik, Marcin 
Kamiński, Piotr Zieliński, Bartosz 
Salamon, Tomasz Kędziora, Bartosz 
Bereszyński. Finały wojewódzkie 
oraz wielki finał prowadzi od 11 lat 
Dariusz Ślęzak (DJ Ucho).

Naszym piłkarzom gratuluje-
my i życzymy kolejnych sukcesów, 
o których z przyjemnością będzie-
my informować na łamach CLI.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane
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Mustang liderem III ligi
PIŁKA NOŻNA  W sobotę 13 kwietnia na nowym boisku w Teo-
dorowie Mustang Wielgie rozegrał 2. kolejkę rundy wiosennej 
III ligi kobiet z Tucholanką Tuchola. Nasze dziewczęta wręcz 
zdemolowały drużynę gości, wygrywając 15:1 (7:0)

Gra naszych piłkarek była jed-
nocześnie efektowna i skuteczna. 
Po zwycięstwie z Inowrocławiem 
tym razem nie dały szans zespo-
łowi z Tucholi. W czołówce III ligi 

punkty straciły Spójnia Białe Błota 
i Noteć Inowrocław, tym samym 
nasz zespół wysunął się na pozycję 
lidera! Po raz kolejny formą strze-
lecką błysnęła Anita Maćkiewicz, 
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Piłka nożna

Wisła w czołówce V ligi
Coraz lepiej poczynają sobie piłkarze z Dobrzynia nad Wisłą, którzy rywalizu-
ją w gupie II kujawsko-pomorskiej ligi okręgowej. Po wygranej 4:2 z Łokietkiem 
Brześć Kujawski Wisła awansowała na bardzo wysokie czwarte miejsce w tabeli.

Przypomnijmy, że początek 
rundy wiosennej nie był łatwy, Wi-
sła zdobyła tylko punkt w dwóch 
pierwszych meczach. Ale nasza 
drużyna rozkręciła się na dobre 
i po dwóch kolejnych wygranych 
zagrała popisowy mecz z mocnym 

Łokietkiem Brześć Kujawski. W mi-
nioną sobotę Wiślacy pokonali fa-
woryzowanego rywala na własnym 
stadionie. Strzelanie rozpoczął już 
po kwadransie gry Jasiński, który 
wpakował piłkę do bramki rywa-
li po zamieszaniu w polu karnym, 

gdy chwilę wcześniej gospodarze 
wykonali rzut rożny. Podrażniony 
rywal szybko wyrównał, a jeszcze 
w pierwszej połowie strzelił gola 
na 1:2.

Ale druga odsłona to już praw-
dziwy popis Wisły. Najpierw na 2:2 
trafił w 50. minucie Zieliński, dzie-
sięć minut później było już 3:2 po 
golu Patryka Olewińskiego. Łokie-
tek próbował doprowadzić do wy-
równania, ale w 82. minucie rywali 
pognębił Juliusz Habasiński, wyko-
rzystując rzut karny. Wisła wygrała 
4:2 i awansowała na czwarte miej-
sce w tabeli. W najbliższej kolejce 
nasz zespół zagra z piątym w tabeli 
LTP Lubanie.         Tekst i fot. (ak)
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Stracone punkty 
Wichra
Wicher Wielgie prowadził 2:1 i przważał w Smólniku, 
ale nie umiał dowieźc korzystnego wyniku do końca 
i ostatecznie zremisował 2:2.

Piłka nożna

Chcąc liczyć się w walce 
o czołowe lokaty w tabeli, Wi-
cher nie może sobie pozwalać 
na straty punktów, tym bar-
dziej wobec już dwóch porażek 
na wiosnę (1:2 z GKS Fabianki 
i 0:7 z Kujawiakiem Kruuszyn). 
W Smólniku nasz zespół prze-
grywał po 10 minutach, ale w 22. 
minucie wyrównał Ziemiński. 
Do przeryw było 1:1. W drugiej 
połowie prowadzenie naszemu 
zespołowi dał Paszyński i wy-
awało się, że goście kontrolują 
mecz.

Wtedy zaczęło się źle dziać. 
Najpierw dwie żółte i w konse-
kwencji czerwoną kartkę dostał 
Leszek Raniszewski. Potem Vic-
toria coraz śmielej atakowała. 

Wicher mógł odpłacić, ale za-
brakło albo skuteczności, albo 
szczęścia jak po strzale z wol-
nego Kosowskiego. Gospodarze 
szczególnie mocno zaatakowali 
w ostatnich minutach, wręcz 
sekundach. Poważne ostrze-
żenie Wicher dostał, gdy strzał 
głową z kilku metrów w dobrym 
stylu obronił Czubakowski. Gdy 
wydawało się, że wygraną uda 
się dowieźć do końca, Smólnik 
zdołał wyrównać na 2:2.

Remis w takich okolicz-
nościach to wynik daleki od 
zadowalającego. Po świątecz-
nej przerwie Wicher podejmie 
Skrwę Skrwilno. W tabeli ekipa 
z Wielgiego jest trzecia.

Tekst i fot. (ak)
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Mień wygrał mecz na szczycie
Jedna bramka zdecydowała o wygranej Mienia Lipno nad Tłuchowią. Gospodarze 
umocnili się tym samym na pozycji lidera grupy II włocławskiej A-klasy.

Spotkaniu pierwszej i drugiej 
ekipy w tabeli towarzyszyły duże 
emocje. Nie dość, że to kolejne 
derby powiatu lipnowskiego, to 
po porażce Mienia w Wichowie 
z Orionem Popowo przewaga lip-
nowian nad resztą stawki zmalała 
i zanosiło się, że sobotnia potycz-
ka była meczem o pierwsze miej-
sce. Obie ekipy przez meczem 
dzieliły tylko dwa punkty.

Gracze Mienia mocno chcieli 
się zrehabilitować po nieudanym 
meczu z Orionem i od początku 
atakowali. W 25. minucie gola zdo-
był Uzdowski i wynik 1:0 utrzymał 
się do przerwy. W drugiej połowie 
Tłuchowia próbowała odrabiać 
straty, Mień groźnie kontrował. 
Rzuty wolne, różne, strzały z dy-
stansu - to wszystko nie wystar-
czyło by zaskoczyć bramkarza 

Mienia i gospodarze dowieźli wy-
graną 1:0 do końca. Mień powięk-
szył przewagę nad Tłuchowią do  
5 punktów.

Teraz piłkarze mają przerwę 
świąteczną. A-klasa wznowi roz-
grywki w kolejny weekend. Wtedy 
Mień zagra na wyjeździe z Gro-
tem Kowalki, a Tłuchowia u siebie 
z Orionem Popowo.

Tekst i fot. (ak)
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strzelając 5 goli. 3 gole zdobyła jed-
na z najmłodszych zawodniczek 
Mustanga - Julia Wilińska. Po 2 gole 
zdobyły: Paulina Szczepaniak, Mo-
nika Pikos i Ewelina Czubakowska. 
1 bramkę strzeliła Kinga Marchlew-
ska.

W następnej kolejce nasz ze-
spół czeka trudne wyjazdowe spo-
tkanie z Wdą Strażak Przechowo, 
a 5 maja Mustang zagra u siebie 
w Dobrzyniu nad Wisłą ze Startem 
Pruszcz. Skład zespołu: Olkiewicz, 
Leśniewska, Fydryszewska (58’ 
Kamińska), Marchlewska (68’ Ryb-
czyńska), A. Żebrowska, Kwiatkow-
ska (41’ Wenderlich), Szczepaniak, 
Pikos (76’ Raczkowska), Czubakow-
ska (71’ Przyborowska), Wilińska (58’ 
Lejmanowicz), Maćkiewicz. Trene-
rem zespołu jest Michał Ziemiński.

Tekst i fot. (ak)


