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POWIAT  Zamiast jeździć po nowej nawierzchni, mamy 
swoistą tragikomedię. Nie wiadomo, kiedy DW nr 548 Wą-
brzeźno-Stolno zostanie wyremontowana, wiadomo jednak, 
że nie zrobi tego firma Trakcja PRKiI. Umowa pomiędzy wy-
konawcą a zamawiającym, czyli Zarządem Dróg Wojewódz-
kich w Bydgoszczy jest już nieaktualna

Koniec sagi, 
umowa zerwana

wywiad
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Gmina Płużnica

Chcieli się ogrzać?
Dzielnicowy wraz z funkcjonariuszami Państwowej 
Straży Leśnej zatrzymał dwóch mężczyzn kradnących 
drewno z lasu. Sprawcy wpadli na gorącym uczynku.

W czwartek (30.05.19 r.) ok. 
godz. 17:00 mł. asp. Dawid Koch-
mański wraz z dwoma funkcjona-
riuszami Państwowej Straży Leśnej 
kontrolował tereny leśne w miej-
scowości Uciąż. Na miejscu zastali 
dwóch mężczyzn, którzy ładowali 
ścięte drzewa na przyczepę. Okaza-
ło się, że 33-letni mieszkaniec Wą-

brzeźna oraz jego 26-letni kompan 
z terenu gm. Płużnica nie mieli na 
to pozwolenia. Wezwany na miejsce 
leśniczy wycenił wartość wyciętych 
drzew na ponad 400 zł. Mężczyźni 
staną teraz przed sądem, grozi im 
grzywna nawet do 5000 zł.

(ak), fot. KPP Wąbrzeźno

O sprawie informowaliśmy 
wielokrotnie, bo tak istotny trakt 
i jego planowany remont to dla 
mieszkańców zagadnienie niesły-
chanie ważne. Od dawna wiadomo 
było, że nie zostanie dotrzyma-
ny termin realizacji przebudowy. 
Wiadomo też było, że pomiędzy 
zainteresowanymi stronami coraz 
mocniej iskrzyło. Wreszcie wypo-
wiedziały umowę i to obie.

Trakcja PRKiI oskraża ZDW 
o brak współpracy ze strony ZDW 
i uważna to za przyczynę odstą-
pienia od umowy na przebudowę 
drogi wojewódzkiej nr 548 na od-
cinku Stolno-Wąbrzeźno. 22 maja 

2019 r. Trakcja PRKiI S.A. złożyła 
do Zarządu Dróg Wojewódzkich 
zawiadomienie o odstąpieniu  
od umowy.

– Zdecydowaliśmy się na od-
stąpienie od umowy po wyczer-
paniu wszelkich prób rozwiązania 
problemów na drodze dialogu. 
Kontrakt był przygotowany w opar-
ciu o założenia ruchu sprzed 12 lat 
i nieaktualne wymagania tech-
niczne. Wykonawca zaproponował 
rozwiązania mające dostosować 
inwestycję do obecnych realiów 
i realizację związanych z tym robót 
dodatkowych. Mimo wielokrotnych 
propozycji rozwiązania sytuacji po-

dejmowanych w okresie ostatnich 
pięciu miesięcy, władze wojewódz-
twa nie wyraziły zainteresowania 
spotkaniem z przedstawicielami 
wykonawcy – mówi Robert Ku-
czyński, rzecznik Trakcji PRKiI.

Pismo trafiło także do redakcji 
CWA. Były już wykonawca dalej wy-
jaśnia swój pogląd, argumentując 
odstąpienie od umówy i obarczając 
winą zamawiającego. Jaka jest od-
powiedź ZDW?

– Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Bydgoszczy rozwiązał umowę 
z firmą Trakcja PRKiI, która podpi-
sała umowę na gruntowną przebu-
dowę drogę nr 548 ze Stolna do Wą-
brzeźna. Wykonawca nie realizował 
robót zgodnie z harmonogramem, 
przerwał prace i mimo kilkukrot-
nych wezwań nie wznowił ich po 
zimie. Ponadto firma wystąpiła 
o wydłużenia terminu zakończe-
nia prac o kolejne dwa lata. Firma 
Trakcja od maja 2017 roku, a więc 
przez prawie dwa lata zrealizowała 
zaledwie 31 % zakresu robót – od-
powiedział Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Bygdoszczy.

Dokończenie na str. 27
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inwestycje, konsultacje, rozwój
WYWIAD  O teraźniejszości i przyszłości miasta rozmawiamy z burmistrzem Wąbrzeźna Toma-
szem Zygnarowskim

Minęło już pół roku od ob-
jęcia przez burmistrza Tomasza 
Zygnarowskiego najważniejszego 
w miejskim samorządzie stano-
wiska, dlatego czas na pierwsze 
podsumowania. Pytamy więc ja-
kimi sukcesami może pochwalić 
się nowy włodarz miasta, a co 
stanowi dla niego największy 
problem? Jak przebiega realiza-
cja wyborczych obietnic?

(Red.) – Pański program 
wyborczy był bardzo bogaty 
i różnorodny. Które z zapla-
nowanych działań udało się 
do tej pory zrealizować, któ-
re muszą jeszcze zaczekać, 
a z których będzie trzeba zre-
zygnować?

Burmistrz Tomasz Zygna-
rowski – O rezygnacji nie ma 
mowy. Możliwe jednak, że będą 
pewne korekty, np. w przy-
padku komunikacji miejskiej. 
Prowadzimy rozmowy z przed-
siębiorcami, których siedziby 
są oddalone od centrum mia-
sta, więc pracownicy tych firm 
mogliby korzystać z komuni-
kacji miejskiej. I niekoniecznie 
musiałyby to być meleksy, bo 
także busy mogłyby zapewnić 
sprawne dojazdy ludzi do pracy, 
i oczywiście powrót do domu. 
Badamy jakie są potrzeby rynku, 
analizujemy możliwości. Trzeba 
także wziąć pod uwagę, że te-
goroczny budżet miasta został 
przygotowany przez burmistrza 
i radnych poprzedniej kadencji, 
dlatego nie mamy obecnie duże-
go pola manewru. Choć pewne 
rozwiązania próbujemy zmie-
niać. Mogę tu podać przykład 
rewitalizacji Góry Zamkowej. 
Pierwotny plan zakładał, że na 
Podzamczu zostanie zainwesto-
wanych kolejne 7,7 mln złotych, 
w tym 2,4 mln zł miało pocho-
dzić z zewnętrznych dotacji, na-
tomiast aż 4,3 mln zł ze środków 
własnych miasta. Niestety nie 
stać nas na taki sposób inwe-
stowania. Po przeprowadzonych 

konsultacjach i dodaniu np. 
projektu z przystanią żeglarską 
doszliśmy do wniosku, że moż-
na zmienić zarówno zakres jak 
też konstrukcję finansowania 
tej inwestycji. Zgodnie z na-
szymi założeniami w okolicach 
Góry Zamkowej zamierzamy 
zrealizować inwestycje za oko-
ło 10 mln złotych, ale tylko 2,4 
mln tej kwoty trzeba by wyłożyć 
z budżetu miasta, natomiast aż 
7,6 mln zł stanowić mogą środki 
zewnętrzne. Oznacza to, że przy 
sporo większym zakresie prac 
planujemy wydać o prawie 2 mln 
zł mniej z budżetu miasta. Do 
2020 roku mamy pewne 4,0 mln 
zł (ze środków własnych i źródeł 
zewnętrznych) na rewitalizację 
Góry Zamkowej, a na dofinan-
sowanie przebudowy przystani 
złożyliśmy wniosek, w sierpniu 
konkurs ofert ma zostać roz-
strzygnięty. Jeżeli uda się nam 
pozyskać dofinansowanie, to 
zrobimy również przystań. Je-
żeli nie, to będziemy szukać in-
nych źródeł wsparcia. Mówiąc 
o terenach nad Jeziorem Zam-
kowym trzeba też pamiętać, że 
realizujemy modernizację plaży, 
choć to jeszcze z funduszu Bu-
dżetu Obywatelskiego. Projekt 
zyskał akceptację mieszkańców 
jeszcze w 2017 roku, ale wcze-
śniej, z różnych względów, np. 
przebudowy amfiteatru, nie 
był zrealizowany. Przy okazji 
chciałbym też zapewnić, że pro-
wadzimy rozmowy w Urzędzie 
Marszałkowskim, aby wyłączyć 
z kwalifikowalności kosztów te 
pomieszczenia, które służą do 
prowadzenia działalności ga-
stronomicznej, aby mogła tam 
normalnie funkcjonować np. ka-
wiarnia. Dzięki temu można bę-
dzie jeszcze lepiej wykorzystać 
nowy i ładny obiekt na Podzam-
czu.

– Jak przebiega realizacja 
innej, dużej inwestycji zapo-
czątkowanej przez burmistrza 

Leszka Kawskiego, tzn. prze-
budowa stadionu miejskiego?

– Prace przebiegają zgodnie 
z harmonogramem, choć trzeba 
wziąć pod uwagę, że ta inwesty-
cja stanowi duże obciążenie dla 
budżetu miasta. Na  prawie 10 
mln złotych tylko 1,5 mln zł to 
pieniądze z dofinansowania, zaś 
pozostałe 8,5 mln złotych stano-
wi wkład własny miasta. Warto 
również pamiętać, że będą jesz-
cze dodatkowe koszty, związane 
z zakupem odpowiedniego wy-
posażenia, np. do szatni, biur, 
pokoi hotelowych. To kolejne 
setki tysięcy złotych, które trze-
ba będzie wydać. Ponadto zasta-
nawiamy się teraz, jak najlepiej 
wykorzystać tzw. hotelik Unii? 
Po remoncie pokoje hotelo-
we będą większe i w wyższym 
standardzie. Ale też będzie ich 
mniej. Z wyliczeń wynika, że 
prowadzenie działalności tury-
stycznej w tym hotelu rocznie 
kosztowałoby więcej, niż mogły-
by wynosić wpływy, np. wysokie 
byłyby koszty zatrudnienia kilku 
osób, co jest niezbędne przy ru-
chu turystycznym. Wśród po-
mysłów na zagospodarowanie 
tego miejsca pojawiła się np. 
koncepcja utworzenia inkuba-
tora przedsiębiorczości. Osoby, 
które rozpoczynają działalność 
gospodarczą, mogłyby przez pe-
wien czas wynajmować biura. 
Płaciłyby tylko za media (prąd, 
woda, ścieki, ogrzewanie), co na 
początku pozwoliłoby młode-
mu przedsiębiorcy zredukować 
koszty. Ale są też warunki – taki 
przedsiębiorca po ustalonym 
czasie, kiedy już „stanąłby na 
nogi”, musiałby wyprowadzić się 
i wynająć sobie pomieszczenia 
biurowe wg zasad rynkowych. 
Musiałby także przez określony 
czas prowadzić działalność go-
spodarczą.

– Co z inwestycjami miesz-
kaniowymi?

– Regionalne Wąbrzeskie 
Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego planuje wybudo-
wanie w przyszłym roku 24. 
mieszkań. TBS złożył w Banku 
Gospodarstwa Krajowego wnio-
sek o kredyt w wysokości 4 mln 
zł, a bank zadeklarował, że dys-
ponuje odpowiednimi środkami 
kredytowymi. Miasto zapewniło 
wsparcie tej inwestycji środka-
mi z budżetu kwotą 1 mln zł.  
Wszystko jest na dobrej drodze, 
aby w przyszłym roku przy ul. 
Dantyszka powstały nowe miesz-
kania w formule TBS-owskiego 
wynajmu. Najemca będzie mu-
siał wpłacić partycypację, która 
jest przecież o wiele mniejsza 

niż cała kwota potrzebna na 
kupno mieszkania. A wszyscy 
wiemy, że zapotrzebowanie na 
mieszkania jest duże. Ponadto 
prywatny inwestor  także zaczy-
na budowę nowych mieszkań 
przy ul. Łabędziej, więc przynaj-
mniej w części ten „głód” miesz-
kaniowy zostanie zaspokojony. 
Niestety, nadal mamy długą listę 
oczekujących na mieszkania ko-
munalne, ponieważ nie wszyst-
kich stać nawet na wpłatę kaucji 
w TBS-ie.

– Kolejne zadanie dla sa-
morządu to również infra-
struktura drogowa. Co w tym 
zakresie dzieje się obecnie 
w mieście?

– Przede wszystkim kończy-
my przygotowanie harmonogra-
mu budowy dróg. Mam nadzie-
ję, że w czerwcu będziemy go 
mogli zaprezentować. Stworzy-
liśmy np. specjalny kalkulator 
oceny, uwzględniający różne 
czynniki (np. liczbę mieszkań-
ców, „wiek”, stan, czy zasadność 
przebudowy drogi) pozwalający 
łatwiej ustalić, które ulice na-
leży najpierw modernizować. 
Aktualnie kończymy prace przy 
przebudowie ul. Marii Konop-
nickiej. Do końca czerwca ta 
ulica zostanie zmodernizowana. 
Inwestycję mieliśmy wykonać 
wyłącznie z własnych środków, 
ale w marcu wystąpiliśmy o do-
tację i już w trakcie realizacji do-
wiedzieliśmy się, że na to zada-
nie otrzymamy prawie 280 tys. 
zł wsparcia w ramach środków 
Funduszu Dróg Samorządowych. 
Ulice Wspólna, Piękna i Kwiato-
wa również znalazły się na liście 
zadań rekomendowanych do 
wsparcia. Dostaniemy połowę 
potrzebnych pieniędzy. Ozna-
cza to, że jeszcze w tym roku 
przebudowana zostanie ulica 
Wspólna, a Piękna i Kwiatowa 
w pierwszym półroczu przyszłe-
go roku. Czekamy już tylko na 
podpis premiera. Łącznie otrzy-
mamy niemal 2,5 mln złotych 
dofinansowania na drogi. Ozna-
cza to poważne oszczędności 
dla naszego budżetu. Ponadto 
z bardzo dużym dofinansowa-
niem zewnętrznym rewitalizacji 
zostanie poddany także teren 
przy dworcu PKP. Ten projekt 
to zasługa poprzednich władz 
miasta. 90% kosztów zostanie 
pokrytych z dodatkowych środ-
ków, które wynoszą niemal 1 
mln złotych. Powstanie m.in. 
nowy parking przed dworcem, 
plac przed budynkiem i dojścia 
na perony będą przebudowane, 
a tereny zielone zostaną zrewi-
talizowane.

– Jakie inne priorytety są 
dla Pana ważne?

– Jestem zwolennikiem po-
szukiwania takich rozwiązań 
inwestycyjnych, w których naj-
ważniejsze jest pozyskiwanie 
zewnętrznych źródeł finanso-
wania. Stawiam także na pełną 
jawność w działalności samorzą-
du. Stąd zrodził się np. pomysł 
wydania i dostarczenia wąbrzeź-
nianom informatora budżeto-
wego. Każdy może sprawdzić, 
ile pieniędzy i na co przeznacza-
my z jego podatków. Niedługo 
uruchomimy też stronę inter-
netową, która będzie połączo-
na z bazą danych księgowych 
i automatycznie aktualizowa-
na. Już od kilku miesięcy każdy 
może też sprawdzić kalendarz 
burmistrza, w którym podaję 
informacje nt. wszystkich służ-
bowych spotkań. Zwiększyliśmy 
promocję aplikacji BLISKO, czyli 
mobilnego systemu bezpłatnego 
powiadamiania (np. o planowa-
nych wydarzeniach kulturalnych) 
i ostrzegania (np. o zjawiskach 
pogodowych) mieszkańców Wą-
brzeźna. Według mnie bardzo 
ważne są wszystkie sprawy do-
tyczące najmłodszego pokole-
nia, dlatego na początku czerw-
ca razem z Kornelią Madejską, 
kierowniczką wydziału oświa-
ty, odwiedziliśmy Uniwersytet 
Technologiczno-Przyrodniczy 
w Bydgoszczy. Spotkaliśmy się 
z prorektorem ds. organizacji 
i rozwoju panem dr. Dariuszem 
Pańką oraz pracownikami odpo-
wiedzialnymi za promocję uczel-
ni. Rozmawialiśmy o działalno-
ści Uniwersytetu Dziecięcego, 
prowadzonego przez tę uczelnię 
oraz o możliwości utworzenia 
jego filii w Wąbrzeźnie. Planu-
jemy bowiem od października 
2019 r. utworzyć Wąbrzeski Uni-
wersytet Dziecięcy pod patrona-
tem UTP Zajęcia będą odbywały 
się raz w miesiącu (soboty) od 
października do czerwca. Będą 
prowadzone w formie wykładów 
przez kadrę dydaktyczną UTP, 
zaś „studenci” otrzymają in-
deks, a także pamiątkowe i pro-
mocyjne gadżety. W wykładach 
będą mogły uczestniczyć dzieci 
w wieku 6-12 lat. Uczestnictwo 
w zajęciach Uniwersytetu może 
wiązać się z odpłatnością (ok. 
150 zł/rok). Uniwersytety Dzie-
cięce działają w wielu miastach 
w Polsce, dlatego mam nadzieję, 
że ten pomysł spodoba się rów-
nież wąbrzeźnianom.

– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję. 

Rozmawiał 
Krzysztof Zaniewski



Czwartek 6 czerwca 2019 aktualności 3  WABRZEZNO–CWA.PL

WĄBRZEŹNO  Wydarzeniem tegorocznych Dni Wąbrzeźna będzie koncert Ani Dąbrowskiej. W programie 
świąt jeszcze wiele innych ciekawych imprez! Wielkie świętowanie trwa

trwają Dni Wąbrzeźna

O G Ł O S Z E N I E

Święto miasta rozpoczęto 
w środę 5 czerwca. Mieszkańcy 
będą je celebrować do niedzieli 
włącznie. W organizację Dni Wą-

brzeźna jak zawsze włączyły się 
różne instytucje i organizacje.

– Obchody rozpoczniemy 
jarmarkiem staroci, który cieszy 

się u nas sporym zainteresowa-
niem mieszkańców. Następnie 
obejrzymy nasze miasto z dro-
na. Swoje zdjęcia lotnicze na wy-
stawie zaprezentuje nam Marcin 
Zduniak. Te niecodzienne kadry 
będziemy mogli obejrzeć w ga-
lerii WDK 6 czerwca. W piątek 7 
czerwca czeka nas koncert głów-
ny Dni Wąbrzeźna, ale zanim na 
niego dotrzemy, rano odbędą 
się zawody pływackie (zgłosze-
nia udziału w Pływalni Miejskiej) 
oraz uroczyste podsumowanie 
konkursów bibliotecznych pn. 
„Wąbrzeźno – moje miejsce na 
ziemi”. Na Podzamczu w am-
fiteatrze czekać będziemy na 
państwa od godz. 17.00 – podaje 
Anna Borowska z wąbrzeskiego 
magistratu.

Koncert główny prowa-
dzić będzie Jarosław Kret, tej 
postaci zapewne nikomu nie 
trzeba przedstawiać. W progra-

mie: podsumowanie konkursu 
ekologicznego „Zamień odpady 
na klasowe wypady”, teatr dla 
dzieci, symulator wypadków 
w ramach akcji „Bezpieczne Wa-
kacje” oraz wręczenie Statuetek 
Burmistrza. Po tym wydarzeniu 
na scenę wejdą artyści. Wystą-
pi miejscowy zespół Kwiatki. 
Gwiazdą wieczoru i zapewne te-
gorocznym wydarzeniem kultu-
ralnym będzie koncert Ani Dą-
browskiej.

– Po koncercie wszystkich 
zapraszamy na zabawę z DJ’em. 
W sobotę najwcześniej będą mu-
sieli wstać wędkarze i ich sym-
patycy, bo dla nich na Jeziorze 
Zamkowym już od godz. 6.00 
przeprowadzone będą zawody. 
Pozostali mają więcej czasu, bo 
kolejne imprezy dopiero o godz. 
18.00 w amfiteatrze. W muszli 
koncertowej wystąpią zespoły 
Klubu Aktywnych Kobiet, koła 

taneczno-baletowego, FLEX, 
gitarzyści, karatecy. Tego dnia 
również będą koncerty. Wystą-
pi Agata Kołpacka oraz zespół 
ŻUKI. Po koncertach… zabawa 
taneczna z DJ’em – dodaje Bo-
rowska.

W niedzielę od rana do po-
łudnia na Placu Jana Pawła II 
zorganizowana będzie wystawa 
zabytkowych motocykli, o godz. 
13.00 odbędzie się „Marsz dla 
życia i rodziny”, o godz. 15.00 
warsztaty rolkowe, a o godz. 
21.00 zaprosimy wszystkich 
na seanse kina plenerowego. 
W repertuarze „Był sobie pies” 
oraz „Narzeczony na niby”. Kino 
oczywiście stacjonować będzie 
w amfiteatrze.

Relacja z obchodów Dni Wą-
brzeźna oczywiście w kolejnym 
CWA.

(ak), fot. ilustracyjne

Wąbrzeźno

Plaża po nowemu
Plaża nad Jeziorem Zamkowym zmienia swoje oblicze. 
Trwa realizacja projektu budżetu obywatelskiego. 

Projekt „Przebudowa plaży 
i kąpieliska na Jeziorze Zamko-
wym” został zgłoszony do 3. edycji 
budżetu obywatelskiego. Wniosek 
został przyjęty i poddany pod gło-
sowanie. Uzyskał 735 głosów po-
parcia wąbrzeźnian, co uplasowa-
ło go na czwartym miejscu wśród 
sześciu wybranych do realizacji. Na 
wykonanie tego zadania, z uwagi 
na przebudowę amfiteatru, czeka-
liśmy dwa lata.

– W ramach projektu na plaży 
wymieniono już piasek, postawiono 
punkt gastronomiczny i wyposażo-
no go w niezbędne urządzenia. We 

wtorek od rana montowane były 
parasole i palmy. Wstawione będą 
również leżaki plastikowe i meta-
lowe oraz stoliki. Dla dzieci w ką-
pielisku urządzony będzie brodzik. 
W budowie jest boisko do siatków-
ki plażowej, które ulokowaliśmy na 
terenie między „maltą” a budyn-
kiem byłego klubu żeglarskiego – 
podaje wąbrzeski magistrat.

Plaża i kąpielisko mają być go-
towe w czerwcu. Wartość  projektu 
wyniesie 150.000 zł. Jego autorem 
jest burmistrz Tomasz Zygnarow-
ski.

(ak), fot. UM Wąbrzeźno
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logopedyczne nowości w SoSW
GMINA DĘBOWA ŁĄKA  Kinesiotaping jako wspomagająca metoda terapii logopedycznej od niedawna 
jest stosowana również w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące. Na czym polega 
ta forma pomocy logopedycznej i komu może pomóc, wyjaśnia neurologopeda Małgorzata Jabłońska

– Kinesiotaping, nazywany 
także plastrowaniem dynamicz-
nym, jest formą terapii, pole-
gającą na oklejaniu wybranych 
części ciała i twarzy specjalnymi 
plastrami. Metoda ta znalazła 
szerokie zastosowanie zarówno 
w rehabilitacji ruchowej, jak i te-

rapii logopedycznej osób z zabu-
rzeniami rozwojowymi oraz nie-
pełnosprawnością intelektualną 
– wyjaśnia Małgorzata Jabłońska. 
– Jest to metoda wspomagająca 
funkcjonowanie mięśni. Polega 
na sensorycznym oddziaływaniu 
na układ mięśniowo-powięzio-

wy, nie ograniczając przy tym 
ruchów dziecka. Plastry mają 
parametry zbliżone do ludzkiej 
skóry i mięśni, a  ich struktura 
zapewnia jak najmniejszą odczu-
walność na skórze dziecka. Są hi-
poalergiczne, wolne od substancji 
chemicznych, można je aplikować 
dzieciom w każdym wieku, nawet 
u niemowlętom. Plastrowanie 
jest dobrze akceptowane przez 
pacjentów, działa zgodnie z funk-
cjonowaniem organizmu przez 24 
godziny na dobę. Efekt poprawy 
jest zauważalny bezpośrednio po 
aplikacji i utrzymuje się po jej 
usunięciu. Nie wyklucza stosowa-
nia innych form terapii – tłuma-
czy neurologopeda. 

Kinesiotaping terapeutyczny 
jest jedną z metod terapii logo-
pedycznej, stosowanej w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Dębowej Łące.  Działa 

wspomagająco u dzieci z obniżo-
nym lub wzmożonym napięciem 
mięśni twarzy i aparatu mowy, 
w dysfunkcjach obszarów skro-
niowo-żuchwowych, powodują-
cych np. zgrzytanie zębami czy 
szczękościsk. Plastry znajdują za-
stosowanie wspierająco w wadach 
wymowy, przy braku pionizacji 
języka lub jego asymetrii, a także 
wpływają na zmniejszenie stop-
nia wydzielania śliny. – Taping 
wpływa na stabilizację żuchwy, 
prawidłowe ustawienie głowy 
i postawę ciała, wspomaga prawi-
dłowy oddech. W ośrodku stosu-
jemy plastry najczęściej u dzieci 
z Zespołem Downa, z mózgowym 
porażeniem dziecięcym, ale tak-
że u tych najmniejszych pacjen-
tów, korzystających z wczesnego 
wspomagania rozwoju – wyjaśnia 
Małgorzata Jabłońska. 

Jak tłumaczy neurologopedia, 

wskazań do stosowania plastrów 
jest wiele. Wykorzystywane są 
także w porażeniach nerwowych 
(udary mózgu), uszkodzeniach 
mózgu (wypadki komunikacyj-
ne), obrzękach, niektórych do-
legliwościach bólowych (bóle 
stawów, mięśni, kręgosłupa czy 
głowy). Coraz częściej stosowa-
ne są w medycynie estetycznej 
czy w stomatologii, w celu m. in. 
zmniejszenia bólu. Przyśpieszają 
także gojenie ran i niwelują bli-
zny pooperacyjne. Przeciwwska-
zaniami do stosowania są proble-
my skórne i poparzenia, obrzęki 
niewiadomego pochodzenia oraz 
otwarte rany. Należy zachować 
ostrożność w przypadku osób 
z cukrzycą,  z poważnymi cho-
robami tarczycy, a także u osób 
starszych. 

(oprac. krzan)
Fot. (nadesłane)

Wąbrzeźno

Słuchacze UTW z wizytą 
w Chełmnie
W ostatnim tygodniu maja grupa słuchaczy wąbrzeskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku uczestniczyła w uroczystych obchodach dziesięciolecia zaprzyjaźnione-
go UTW w Chełmnie. Seniorzy celebrowali swój jubileusz przy dźwiękach muzyki 
i w serdecznej atmosferze.

– Bogaty program uroczystości 
obejmował m.in. występy artystów, 
tj. duetu Jan Bernard i Jerzy Seeha-
ber, a także zespołów: Dobrzyniacy 
55+ i Lisewianie – opisuje Stanisław 
Bączkowski.  – Ulicami miasta prze-
szedł korowód członków i sympa-

tyków UTW w towarzystwie Or-
kiestry Dętej Chełmińskiego Domu 
Kultury. Natomiast w Europejskim 
Centrum Wymiany Młodzieży nad 
jeziorem Starogrodzkim odbyło się 
spotkanie biesiadne przy muzyce 
– dodaje przewodniczący wąbrze-

skiej grupy.
Przewodniczący Stanisław 

Bączkowski, w imieniu Zarządu 
UTW, złożył przyjaciołom z Chełm-
na życzenia. Podkreślił olbrzymią 
rolę, jaką odgrywa uniwersytet 
w środowisku seniorów, pomagając 
zachować sprawność intelektualną, 
psychiczną i fizyczną.

Jak na doniosłą uroczystość 
przystało, goście przybyli z pre-
zentem. – Przekazując upominek 
od wąbrzeźniaków, życzyliśmy 
studentom z Chełmna wielu sukce-
sów, realizacji wyznaczonych celów 
oraz kolejnych wspaniałych jubi-
leuszy – podsumowuje Stanisław 
Bączkowski.

(krzan)
(fot. nadesłane)

Nagrody „Złoty 
Pług” wręczone
30 maja br. podczas obchodów Dnia Samorządu Te-
rytorialnego zostały wręczone statuetki „Złoty Pług”.

Gmina Płużnica

W tegorocznej edycji nagrodę 
wójta gminy Płużnica „Złoty Pług” 
otrzymali:

– Stowarzyszenie Młodych 
Gminy Płużnica w kategorii „Inicja-
tywa Roku” za projekt „Niech każdy 
uwierzy w potencjał młodzieży”;

– Towarzystwo Rozwoju Gmi-
ny Płużnica w kategorii „Organi-
zacja Roku” za liczne działania na 
rzecz rozwoju aktywności społecz-
nej mieszkańców gminy;

– Państwo Katarzyna i Witold 

Kujaczyńscy w kategorii „Gospo-
darstwo Roku” za działalność na 
rzecz rozwoju rolnictwa;

– Państwo Agnieszka i Adam 
Swół w kategorii „Przedsiębiorstwo 
Roku” za działalność na rzecz roz-
woju przedsiębiorczości;

– Pani Wiesława Miastkowska 
otrzymała nagrodę specjalną ka-
pituły za całokształt działalności 
społecznej i zaangażowanie w roz-
wój gminy Płużnica.

(red), fot. UG Płużnica
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zieleń pobił rekord
GMINA RYŃSK  31 maja uczniowie Szkoły Podstawowej w Zieleniu ustanowili rekord Polski w jedno-
czesnej grze na kubeczkach

O G Ł O S Z E N I E

W biciu rekordu dzieciom 
i młodzieży z Zielenia towarzy-
szyli uczniowie innych szkół 
gminy Ryńsk. Łącznie w  kre-
atywnym przedsiewzięciu wzię-
ło udział 448 osób. Nadzór nad 
inicjatywą sprawowała sędzia 
Anna Modzelewska z Biura Re-
kordów, która oficjalnie wręczy-
ła SP w Zieleniu certyfikat usta-

nowienia rekordu.
Impreza odbyła się z okazji 

I Gminnego Dnia Dziecka w SP 
w Zieleniu. Projekt zrealizowany 
został w ramach programu Eu-
rocash S.A. „Lokalni Herosi. 100 
inicjatyw przedsiębiorców na 100 
lecie niepodległości”. Wsparcia 
udzieliły również placówce gmi-
na Ryńsk, lokalne firmy, Rady 

Rodziców ze wszystkich szkół 
gminy, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Czystochlebiu oraz jednost-
ki Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Jarantowic, Myśliwca, Ryńska 
i Zielenia. Dzięki zaangażowaniu 
licznych osób w przedsiewzięcie 
na uczestników spotkania cze-
kało pyszne ciasto i pieczone 
kiełbaski.

Tego dnia nie zabrakło rów-
nież wielu atrakcji dla dzieci, 
m.in. malowania twarzy, plece-
nia warkoczyków, gier historycz-
nych i konkurencji sportowych 
o Puchar Wójta Gminy Ryńsk.  
Niespodziankę dzieciom spra-
wiła także Rada Rodziców przy 
Szkole Podstawowej w Zieleniu 
pokazując program artystyczny 

„Kaczka Dziwaczka”. Wszystkie 
szkoły zaprezentowały krótkie 
programy artystyczne dla swo-
ich rówieśników. Był też pokazy 
karate uczniów z Zielenia, wy-
stęp cyrku i iluzjonisty oraz tre-
ning zumby z Kasią Sumińską.

(olagoralska)
 fot. nadesłane
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zs wronie zaprasza do siebie
GMINA RYŃSK  30 maja w Zespole Szkół we Wroniu odbyły się „Drzwi otwarte”, które zgromadziły 
zarówno uczniów klas trzecich gimnazjum i klas ósmych szkoły podstawowej jak też absolwentów 
wrońskiej placówki. Szkołę licznie odwiedziła młodzież z Wąbrzeźna, Ryńska, Jarantowic, Książek, Dę-
bowej Łąki i Myśliwca

Dyrektor szkoły Bogusław 
Gumuła przedstawił gościom 
szeroką ofertę kształcenia. W no-
wym roku szkolnym absolwenci 
gimnazjum oraz ośmioletniej 
szkoły podstawowej będą mogli 
podjąć naukę w: Liceum Ogólno-
kształcącym o ukierunkowaniu 
służby mundurowe, Technikum 
Żywienia i Usług Gastronomicz-
nych, Technikum Informatycz-
nym – informatyka w wojsku, 
Technikum Informatycznym, 
Technikum Rolniczym, Techni-
kum Budowlanym, Technikum 
Usług Fryzjerskich, Technikum 
Urządzeń i Systemów Energetyki 
Odnawialnej, Techniku Ochrony 
Środowiska.

– Ofertę edukacyjną odzwier-

ciedlały, przygotowane przez na-
szych uczniów, ekspozycje oraz 
wystawki tematyczne – mówi 
nauczycielka języka polskiego 
Małgorzata Klimek. – Po wystą-
pieniu dyrektora szkoły na gości 
czekało wiele atrakcji, zarówno 
przed szkołą, jak i na terenie 
szkoły. Przed budynkiem szkoły 
odbył się pokaz musztry paradnej 
w wykonaniu uczniów klas mun-
durowych, przygotowany przez 
majora rezerwy Krzysztofa Koń-
czewskiego. Ta część oraz występ 
wokalny w wykonaniu uczniów, 
przygotowany przez Aleksandrę 
Bacińską, wprowadziły wszyst-
kich gości w niemalże wojskowy 
klimat – opisuje Małgorzata Kli-
mek. – Uczennice klasy trzeciej 

Technikum Żywienia i Usług Ga-
stronomicznych zademonstro-
wały pokaz synchroniczny ob-
sługi kelnerskiej, przygotowany 
przez nauczyciela zawodu Beatę 
Studzińską Gołaszewską. Zgro-
madzeni z uwagą podziwiali per-
fekcję sztuki kelnerskiej. Uwagę 
zwiedzających szkołę przycią-
gnęły pracownie komputerowe 
z nowoczesnym sprzętem. Pra-
cownia gastronomiczna zachę-
cała roznoszącym się aromatem 
kawy i ciepłych wypieków. Tutaj 
można było podziwiać efekty ca-
rvingu albo coś skosztować. Tym 
razem były smaczne gofry, słod-
kie rogaliki i szarlotka. Mocnych 
wrażeń i emocji dostarczały po-
kazy sztuk walki, które miały 

miejsce w sali fitness. Uczniowie 
klas mundurowych zaprezen-
towali niezwykłe umiejętności 
z samoobrony, a nad ich prze-
biegiem czuwał Piotr Rybszleger. 
Młodzież mogła również określić 
swoje umiejętności strzeleckie. 
Strzelnica, znajdująca się obok 
siłowni, cieszyła się dużym za-
interesowaniem. Goście odwie-
dzili również internat, a w nim 
segmenty mieszkalne i wyposa-
żoną siłownię oraz salę bilardo-
wą. Niemałe atrakcje czekały na 
gości przed szkołą, gdzie sprzęt 
i uzbrojenie prezentowały jed-
nostki wojskowe, straży i policji: 
12 Baza Bezzałogowych Statków 
Powietrznych w Mirosławcu, 
3 Batalion Drogowo Mostowy 

z Chełmna, WKU z Grudziądza, 
Ochotnicza Straż Pożarna z Wą-
brzeźna, Państwowa Straż Po-
żarna z Wąbrzeźna, Komenda 
Powiatowa Policji z Wąbrzeźna. 
W wiosce rycerskiej, przy dźwię-
kach gitary, można było podzi-
wiać kolekcję broni palnej, broni 
białej oraz broni miotającej. To 
miejsce skupiało uwagę bardzo 
wielu zwiedzających – relacjo-
nuje Małgorzata Klimek.

Na gości czekała ponadto 
kawiarenka, a w niej pyszne do-
mowe wypieki uczniów i kawa. 
Uroczysty dzień zakończył się 
piknikiem. 

(oprac. krzan)
Fot. (nadesłane)

Powiat

Kolejni na podwójnym gazie
Policjanci z wąbrzeskiej komendy w ostatnim czasie przeprowadzili dwie zorga-
nizowane akcje kontroli trzeźwości kierowców na terenie powiatu. O ile pierwsza 
zakończyła się bez uwag, tak podczas kolejnej zatrzymano dwóch kierowców, 
którzy twierdzili, że są „wczorajsi”.

W czwartek (30.05.19 r.) czte-
ry patrole pojawiły się w najbar-
dziej ruchliwych miejscach na 
terenie miasta. W ciągu 4 godzin 
policjanci sprawdzili trzeźwość 
ponad 480 kierowców. Na szczę-

ście wszyscy byli trzeźwi.
W poniedziałek (03.06.19 r.) 

już od godz. 5:00 w ślad ubiegło-
tygodniowych działań policjanci 
skontrolowali pod kątem trzeź-
wości 520 kierujących. Niestety 

w tym przypadku nie obeszło 
się bez negatywnych efektów.

O godz. 5:20 w m. Czysto-
chleb 48-letni mieszkaniec Wą-
brzeźna kierował mazdą, bę-
dąc pod wpływem prawie pół 

promila alkoholu. O godz. 7:35 
w Wąbrzeźnie na ul. Żołnierza 
Polskiego 67-letni kierowca land 
rovera wydmuchał ponad 0,30 
promila. Obaj mężczyźni stracili 

prawa jazdy i staną przed są-
dem. Grozi im kara grzywny do 
5000 zł, a nawet aresztu.

(ak), fot. ilustracyjne
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wDK dla maluchów
WĄBRZEŹNO  Kolorowe dmuchane trampoliny, zabawy animacyjne, spektakl teatralny i wiele innych 
atrakcji czekało na najmłodszych mieszkańców Wąbrzeźna z okazji Dnia Dziecka. Imprezę dla milu-
sińskich zorganizowano 31 maja w parku WDK. Do pomocy organizacyjnej przyłączyły się także służby 
mundurowe – strażacy i policjanci

Dla najmłodszych wąbrzeź-
nian było to wspaniałe spo-
tkanie z poezją Wandy i Ewy 
Chotomskich, cudownymi dzie-
cięcymi piosenkami, a dla  nieco 
starszych uczestników prelekcji 
– okazja do wspomnień. Tik-Tak, 

Pan Krzyś i Ciotka Klotka byli 
niegdyś niepodzielnymi bohate-
rami dziecięcej wyobraźni, a ta-
kie piosenki jak „Mydło wszyst-
ko umyje”, „Szczotka, pasta” 
oraz „Fantazja” królowały nie-
gdyś w dziecięcym repertuarze. 

Pierwszą niespodzianką 
było przedstawienie teatralne 
pt. „Dino nowy przyjaciel”, wy-
stawione na scenie domu kul-
tury. Aktorzy gdańskiej grupy 
teatralnej „DUET” opowiedzieli 
historię o wzajemnym szacunku 
i niesieniu pomocy słabszym. 
Kolejnym punktem piątkowego 

Więcej zdjęć na naszej stronie:
WABRZEZNO-CWA.PL

Wąbrzeźno

Ciotka Klotka w bibliotece
„Moje serce kwitnie w tej przepięknej bibliotece” – powiedziała o Miejskiej i Po-
wiatowej Bibliotece Publicznej w Wąbrzeźnie Ewa Chotomska, która 30 maja 
odwiedziła mieszkańców miasta

Dzieci zaopatrzone w książki 
Pani Ewy i biblioteczne zakładki 
opuszczały bibliotekę uśmiech-
nięte i bardzo zadowolone.

(olagoralska)
 fot. nadesłane

wydarzenia był blok zabaw ani-
macyjnych, prowadzonych przez 
pracowników WDK. Zapropono-
wali oni młodym wąbrzeźnia-
nom zabawy integracyjne, kon-
kurencje sprawnościowe oraz 
quizy rodzinne. Ponadto każde 
dziecko mogło przez chwilę po-
czuć się jak prawdziwy policjant 

czy strażak. Odważniejsi wzię-
li udział w pokonywaniu toru 
przeszkód, przygotowanego 
przez Komendę Powiatową Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Wą-
brzeźnie.

– Uśmiech i radość królo-
wały na twarzach naszych mi-
lusińskich, a wszyscy uczestnicy 

konkursów obdarowani zostali 
słodkim upominkiem – podsu-
mowuje Dorota Otremba, kie-
rowniczka działu animacji kul-
tury WDK. 

Za pomoc w przygotowa-
niu Dnia Dziecka organizatorzy 
dziękują: Gminie Miasto Wą-
brzeźno, Miejskiemu Zakładowi 

Energetyki Cieplnej Wodocią-
gów i Kanalizacji, Grupie Ergis, 
Pizzerii Kameleon, Firmie Ve-
roni, Kręgielni Mango, Studiu 
Odnowa Fitness Joanny Dumy, 
WZG, Bankowi Spółdzielczemu 
w Brodnicy, Danucie i Wojcie-
chowi Gajewskim.

(tekst i fot. krzan)
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oko w oko z pisarką
GMINA DĘBOWA ŁĄKA  31 maja w Bibliotece w Wielkich Ra-
dowiskach odbyło się spotkanie autorskie z Joanną Fabicką

Wąbrzeźno

Spacerkiem 
po historycznych ścieżkach
22 maja wąbrzeźnianie oraz goście mieli okazję uczestniczyć w spacerze śladami 
lokalnej historii. Przewodnikiem i narratorem wędrówki był znany regionalista 
Paweł Becker. Tym razem spacerowicze mieli okazję wysłuchać wielu ciekawostek 
dotyczących ulicy Wolności.

Paweł Becker opowiadał 
między innymi o kamienicy 
Szczepańskich, parku im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie, ratuszu 
i wielu innych, równie cieka-
wych miejscach, kryjących wiele 

tajemnic.
Kolejna wędrówka szlakiem 

lokalnej historii została zapla-
nowana na 5 czerwca, godz. 
17.00 (po zamknięciu wydania 
CWA – red). Hasłem przewod-

nim czerwcowego spaceru była 
fraza „Zapomniane miejsca – 
niedocenione historie”.

Chętni do skorzystania 
z oferty Wąbrzeskiego Domu 
Kultury mieli okazję m. in. po-
znać historię pierwszej karczmy 
w Wąbrzeźnie, losy kamienicy 
pierwszego burmistrza oraz 
tablicy dowódcy wojskowego. 
Przewodnik opowiadał również 
o bohaterach lokalnej historii, 
którzy odeszli w zapomnienie. 
Można było także poznać miej-
sca, które zniknęły już z miej-
skiego krajobrazu.

(krzan), fot. nadesłane

Joanna Fabicka to łodzianka 
obecnie mieszkająca w Warszawie, 
która z wykształcenia jest filmo-
znawcą, z zawodu natomiast pisar-
ką i poetką. Popularność przyniosły 
jej takie powieści jak „Idę w tan-
go”, czy też „Romans historyczny”. 
Autorka pisze również książki dla 
dzieci: jej opowieść „Rutka” była 
wielokrotnie nagradzana. 

W spotkaniu w bibliotece 

uczestniczyli uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Wielkich Radowi-
skach. Fabicka opowiadała wszyst-
kim zgromadzonym o swoich 
książkach: „Dokuczalskiej”, „Szalo-
nym życiu Rudolfa”, „Rutce” oraz 
„#me”. Pisarka poruszyła również 
temat łódzkiej filmówki, wspomi-
nała m.in. galę wręczenia Osca-
rów, w której uczestniczyła razem 
z mężem, Sławomirem Fabickim, 

znanym reżyserem. 
Spotkanie zostało dofinanso-

wane przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ra-
mach projektu „Zabawa literaturą” 
i programu „Promocja czytelnic-
twa” prowadzonego przez Samo-
rząd Województwa Kujawsko-Po-
morskiego.

(olagoralska)
fot. nadesłane

Nostalgiczna podróż 
do czasów dzieciństwa
Wystawa „Zabawki PRL-u”, przygotowana w Wą-
brzeskim Domu Kultury, to dla starszego pokolenia 
świetna okazja, aby powrócić do czasów dzieciństwa. 
Z kolei dla dzieci i młodzieży to możliwość poznania, 
czym bawili się ich rodzice czy dziadkowie, kiedy jesz-
cze nie wymyślono smartfonów i konsoli.

Wąbrzeźno

Misie, lalki, samochodziki, 
żołnierzyki, przybory szkolne, 
proporczyki, wrotki, komiksy 
i prasa młodzieżowa to tylko nie-
które z rzeczy zaprezentowanych 
na wystawie w WDK. Jej otwarcie 
odbyło się 29 maja.  Właścicie-
lem kolekcji „Zabawki PRL-u” jest 
Robert Małecki. Mimo iż wiele 
spośród eksponatów lata swojej 
świetności ma już dawno za sobą, 
to ich widok może stanowić rzad-
ką okazję, aby jeszcze na chwilę 

powrócić do dziecięcych lat. Eks-
pozycja jest również dobrą lekcją 
historii dla pokolenia, które uro-
dziło się już w XXI wieku.

Organizatorzy zapraszają do 
nostalgicznej podróży w czasy 
dzieciństwa, spędzonego w po-
zornie tylko szarym i przaśnym 
„PRL-u”. Wystawa będzie czynna 
w godzinach pracy jednostki do 
końca lipca br.

(krzan)
Fot. (nadesłane WDK)
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Od kilku dni w naszym regio-
nie panują upały. Policjanci ape-
lują, aby podczas dni z tak wysoką 
temperaturą zachować szczegól-
ną rozwagę.

Oto garść podstawowych po-
rad od mundurowych. Warto się 
do nich stosować, bo tak wysokie 
temperatury jak ostatnio, mogą 
być szczególnie niebezpieczne. 
Nawet na chwile nie zostawiaj-
my osób lub zwierząt w pojeź-
dzie zamkniętym, temperatura 
wewnątrz  auta  pozostawione-
go na słońcu może osiągnąć 50-
60 stopni Celsjusza. Zadbajmy 
o odpowiednią ilość płynów dla 
nas i dla naszych bliskich; odwie-
dzajmy osoby starsze lub chore, 
są one szczególnie narażone na 
niekorzystne warunki atmosfe-

ryczne; zabezpieczajmy zwierzę-
ta, którymi się opiekujemy przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem 
i zapewnijmy im nieograniczony 
dostęp do wody.

Spożywajmy lekkostrawne 
posiłki i pijmy dużą ilość pły-
nów; unikajmy picia kawy, napoi 
słodkich, alkoholu, tego rodzaju 
napoje powodują odwodnienie 
organizmu; unikajmy długiego 

przebywania na słońcu; chrońmy 
twarz i głowę przed bezpośred-
nim nasłonecznieniem, nosząc 
nakrycia, najlepiej w jasnych ko-
lorach; starajmy się ograniczyć 
nadmierny wysiłek fizyczny; nie 
zostawiajmy w samochodzie ma-
teriałów łatwopalnych ( pojem-
ników  z benzyna, butli gazem); 
przygotujmy się do jazdy samo-
chodem, jeżeli podróżujemy sa-

mochodem bez klimatyzacji, sta-
rajmy się robić częste przystanki 
oraz pic dużą ilość wody.

Ponadto w dni upalne zwra-
cajmy szczególną uwagę, czy 
w naszym otoczeniu ktoś nie po-
trzebuje pomocy. W takim przy-
padku informujmy odpowiednie 
służby.

(red)
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Ile może dorobić emeryt i rencista?
FINANSE  W ciągu ostatnich czterech lat liczba pracujących emerytów wzrosła o około 30 procent,  
co wynika nie tyle z dobrej koniunktury gospodarczej, ale też korzystnych zasad łączenia pracy  
z pobieraniem świadczenia

Każdy emeryt, rencista ma 
prawo dorobić do swojego świad-
czenia. Musi jednak pamiętać, że 
dodatkowe zarobki mogą wpłynąć 
na to czy ZUS zawiesi lub zmniejszy 
świadczenie.

– Emeryci, którzy ukończyli 
powszechny wiek emerytalny (60 
lat kobiety i 65 lat mężczyźni), mogą 
dorabiać do swojej emerytury bez 
ograniczeń. Bez ograniczeń mogą 
również dorabiać niektórzy renci-
ści. Chodzi o osoby, które pobiera-
ją renty dla inwalidów wojennych, 
inwalidów wojskowych, których 
niezdolność do pracy pozostaje 
w związku ze służbą wojskową oraz 
renty rodzinne przysługujące po 
uprawnionych do tych świadczeń. 
Natomiast o limitach w dorabianiu 
muszą pamiętać wcześniejsi eme-
ryci i pozostali renciści, którzy nie 
osiągnęli wieku emerytalnego – 
wyjaśnia Krystyna Michałek, Rzecz-
nik Regionalny ZUS Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

Na to czy ZUS zawiesi lub 
zmniejszy świadczenie, ma wpływ 
przede wszystkim przychód 
z działalności, od której są obo-
wiązkowe składki na ubezpieczenia 
społeczne np. z umowy o pracę, 
umowy zlecenia. ZUS może zawie-
sić lub zmniejszyć świadczenie tak-
że wtedy, gdy uprawniony: osiąga 
przychód z dodatkowej pracy i jest 
wyłączony z obowiązku ubezpie-
czeń społecznych, ponieważ pobie-
ra emeryturę lub rentę; wykonuje 
dodatkową pracę, od której nie 
trzeba opłacać składek na ubez-
pieczenia społeczne, bo opłaca już 
składki na te ubezpieczenia z inne-
go tytułu.

Ile możesz dorobić 
do emerytury, renty?
Limity dorabiania dla emery-

tów, rencistów ustala się na pod-
stawie wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia, które oblicza GUS. 
Od 1 czerwca 2019r. limity będą 
wyższe, więc będzie można więcej 

dorobić bez ryzyka zmniejszenia 
czy zawieszenia świadczenia. Od 1 
czerwca 2019r. kwoty miesięcznego 
przychodu powodujące zmniejsze-
nie lub zawieszenie emerytury lub 
renty wynoszą odpowiednio: 70% 
przeciętego miesięcznego wyna-
grodzenia, tj. 3465,70zł; 130% tego 
wynagrodzenia, tj. 6436,30zł.

Nowe progi będą obowiązywać 
od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 
2019. W tym okresie emeryci, któ-
rzy pobierają wcześniejsze emery-
tury oraz renciści, mogą dorobić 
bez ryzyka zmniejszenia świadcze-
nia do kwoty 3465,70zł. Jeśli osiągną 
przychód przekraczający 70 proc. 
przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia, ale nie wyższy aniżeli 
130 proc. tego wynagrodzenia to 
świadczenie zostanie zmniejszone 
o kwotę przekroczenia, nie więcej 
jednak niż o kwotę maksymalne-
go zmniejszenia, która od 1 marca 
2019 roku wynosi: 599,04 zł – dla 
emerytur i rent z tytułu całkowi-
tej niezdolności do pracy; 449,31 
zł – dla rent z tytułu częściowej 
niezdolności do pracy; 509,22 zł – 
dla rent rodzinnych, do których 
uprawniona jest jedna osoba.

Natomiast przekroczenie 
kwoty przychodów w wysokości 
6436,30zł miesięcznie będzie skut-
kowało zawieszeniem wypłaty 
świadczenia.

Dodatkowy dochód 
a renta socjalna
Od 1 czerwca wzrośnie też 

kwota przychodu jaką mogą 

uzyskać osoby pobierające rentę 
socjalną. Wynosi ona 3465,70zł 
ale po jej przekroczeniu świad-
czenie będzie zawieszone, a nie 
zmniejszone.

Rodzaje przychodów wpły-
wające na zawieszenie pra-
wa do renty socjalnej: przy-
chód z działalności, od której 
są obowiązkowe składki na 
ubezpieczenia społeczne, np. 
z pracy wykonywanej w ramach 
stosunku pracy, pracy nakład-
czej, umowy zlecenia lub umowy 
agencyjnej, pobierania stypen-
dium sportowego, prowadzenia 
pozarolniczej działalności go-
spodarczej. Dochód uzyskany za 
granicą z powyższych tytułów 
też ma wpływ na rentę socjalną.

W przypadku tego rodzaju 
renty wpływ na zawieszenie ma 
również m. in. przychód podlega-
jący opodatkowaniu na zasadach 
art. 27 ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych. Na 

zawieszenie renty socjalnej wpły-
wają także: przychody osiągane 
z tytułu wykonywania umowy 
zlecenia przez uczniów szkół po-
nadpodstawowych i studentów, 
którzy nie ukończyli 26 lat życia 
oraz honoraria z tytułu działal-
ności artystycznej lub twórczej; 
kwoty zasiłków: chorobowego, 
macierzyńskiego i opiekuńczego 
oraz wynagrodzenia za czas nie-
zdolności do pracy, a także kwo-
ty świadczenia rehabilitacyjnego 
i wyrównawczego, zasiłku wy-
równawczego i dodatku wyrów-
nawczego oraz przychód z tytułu 
umowy najmu, podnajmu, dzier-
żawy, poddzierżawy lub innych 
umów o podobnym charakterze, 
opodatkowanych na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne.

(ak), fot. ilustracyjne

Na łamach naszego tygodni-
ka we wcześniejszych numerach 
przedstawiliśmy przepisy prawne 
dot. zgodnego z prawem grillo-
wania na świeżym powietrzu. 

W tym numerze przedstawimy 
w jaki sposób przyrządzać smacz-
ne potrawy na naszym grillu.

Grillowanie jest jedną z naj-
bardziej pożądanych czynności 

Porady

Grillowanie czas zacząć
Przed nami okres letniej kanikuły. Zaczynamy czas dobrego i smacznego grillo-
wania.

przez każdego z nas, oczywiście 
na świeżym powietrzu. Jednak 
nie wszyscy wiedzą, że podczas 
grillowania różnych potraw nie-
które z nich potrafią wydzielać 
toksyczne związki rakotwórcze. 
Jak tego uniknąć? Przedstawiamy 
kilka rad.

Nie duś tylko grilluj
Kawałki mięsa nie kładziemy 

zbyt ciasno. Pomiędzy poszcze-
gólnymi porcjami powinien być 
odstęp. W przypadku mięsa zbyt 
ciasno ułożonego dusi się ono, 
a nie grilluje.

Następną bardzo ważna radą 
jest, aby nie przekładać mięsa na 
drugą stronę zbyt często. Najle-
piej jest przełożyć mięso na dru-
ga stronę tylko raz. Zbyt częste 
przewracanie go powoduje nie-

równomierne rozkładanie się so-
ków w mięsie.

Jeżeli podczas grillowania 
pojawi się ogień na nim, nie po-
lewaj go wodą. Woda wypłukuje 
z naszej sztuki mięsa cały smak. 
Ugaś ogień w grillu.

Po upieczeniu mięsa, odłóż 
je z boku grilla, aby miało czas 
się rozluźnić i nasączyć sokami.

Pieczenie w folii
Mięso lub rybę możemy zawi-

nąć w folię. Trzeba jednak pamię-
tać, aby warstwa matowa folii była 
na zewnątrz. Właśnie dzięki temu 
mięso będzie kruche i soczyste 
jednocześnie.

Pieczenie ryby to osobny te-
mat. Ryby pieczemy w całości. 
Wkładamy je do specjalnego ko-
szyczka, który nieraz jest sprzeda-
wany w zestawie do zakupionego 
grilla. Możemy też rybę owinąć 
folią, ale tu błyszcząca strona po-
winna być na zewnątrz. Ryba po 
upieczeniu powinna być szklisto 
biała.

Doprawianie potraw
Mięso lub ryby doprawiamy 

pieprzem młotkowanym, który 

nie ma tendencji do zapalenia się. 
Niektórzy z nas używają do grillo-
wania miodu. Podnosi on walory 
smakowe naszych dań, ale trzeba 
go użyć na koniec grillowania.

Grillowanie warzyw
Grillować możemy praktycz-

nie każde warzywo lub owoc. Naj-
częściej grillujemy banany, jabłka 
i brzoskwinie. W przypadku pomi-
dorów trzeba je przedtem umyć 
i usunąć ogonek. Trzeba je rów-
nież naciąć na krzyż, ale po prze-
ciwnej stronie ogonka i delikatnie 
rozchylić. W te miejsca możemy 
włożyć kawałki sera. Cały pomidor 
obsypujemy delikatnie pieprzem 
i dopiero wtedy kładziemy go na 
aluminiowej tacce.

Przestawiliśmy tylko podsta-
wowe zasady niezbędne podczas 
grillowania. Na pewno każdy z nas 
ma swoje sposoby na pieczenie 
smakowitych potraw. Tak więc 
możemy już przystąpić do naszej 
ulubionej zabawy dla dorosłych. 
Smacznego.

(Maw)
 fot. ilustracyjne
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Małe, 
a niebezpieczne

ZWIERZĘTA  Rozruszki to owady dokuczliwe dla plantato-
rów rzepaku. Należą do rodziny roztoczy. To malutkie owady, 
które trudno wypatrzyć gołym okiem

Jeden rozkruszek może 
rocznie dać początek 250 kolej-
nym. Rozwój jednego pokole-
nia trwa 9 dni, więc łatwo sobie 
wyobrazić jak gwałtowny jest 
przyrost osobników. Rozkrusz-

ki są uciążliwe w halach i ma-
gazynach, gdzie przechowuje 
się rzepak. Wgryzają się w na-
siona i powodują duże straty. 
W okresie przed żniwami należy 
więc zastosować kilka procedur 

w miejscach, gdzie będzie skła-
dowany rzepak.

Pierwszą jest wyposażenie 
okien w budynku w siateczki 
przeciw owadom. Należy tak-
że zadbać o zapchanie wszel-
kich nieszczelności w drzwiach 
i i oknach. Bardzo ciekawym 
zabiegiem jest pomalowanie na 
podłodze w odległości ok. 50 
cm od ściany białej, szerokiej li-
nii. Na niej doskonale widoczne 
będą owady oraz odchody gry-
zoni. Podobne zalecenia doty-
czące szczelności odnoszą się do 
silosów. Aby zmniejszyć ryzyko 
ataku rozkruszków, należy tak-
że dokładnie odkurzać pomiesz-
czenia. Najważniejsze jest usu-
nięcie resztek po poprzednich 
zbiorach.

(pw)

Uprawy

Postawili na biodynamikę
Wiele warzyw i owoców trafia do Polski z Hiszpanii. Tamtejsi rolnicy postawili 
w ostatnich latach na rolnictwo biodynamiczne. Co to takiego?

Rolnictwo biodynamiczne to 
jedna z odmian rolnictwa ekolo-
gicznego. To nie tylko metody 
uprawy, ale także nowa filozo-
fia rolnictwa, które nie jest na-
stawiona na maksymalne zyski 
i stosowanie środków ochrony 
roślin. W rolnictwie biodyna-
micznym dużą rolę odgrywa-
ją preparaty organiczne, które 
ożywiają glebę. Na żyzność wy-

pływa również odpowiedni pło-
dozmian i sąsiedztwo roślin.

W Hiszpanii spalonej słoń-
cem uprawa warzyw nie należy 
do prostych. Tamtejsi rolnicy 
posiłkowali się tym, co wcześniej 
wynaleźli rolnicy ekologiczni 
z Holandii. Dzięki intensywnej 
produkcji ekologicznej produkty 
z Hiszpanii trafiają na wiele eu-
ropejskich rynków. Hiszpańską 

specjalnością staje się papryka 
ekologiczna. Sukces byłby nie-
możliwy, gdyby nie zjednoczenie 
się rolników. Największa taka 
rolnicza spółka o nazwie Cam-
poseven zlokalizowana w pro-
wincji Murcja ma 800 hektarów 
i produkuje 21 tys. ton warzyw 
ekologicznych rocznie.

(pw)

Uprawy

Zbiorniki 
kontra susza
18 czerwca do Bydgoszczy zjadą się politycy i eksper-
ci wodni z całego kraju, by rozpocząć program „Stop 
suszy”.

Recepta na suszę ma być 
prosta i zarazem trudna. Prosta, 
ponieważ polega na budowaniu 
zbiorników powierzchniowych 
na wodę wzdłuż cieków wodnych 
i melioracyjnych. W ten sposób 
chcemy uniknąć ucieczce wody 
odpadowej. Drugim warunkiem 
jest sadzenie zadrzewień śródpol-
nych. Niestety budowa zbiorników 
oraz rowów melioracyjnych jest 
kosztowna i trwa długo. Zaległości 
w tym względzie sięgają jeszcze lat 
80-tych ubiegłego wieku.

W naszym województwie po-
jawiły się jednak pierwsze oznaki 
zmiany. Projektowany jest zbior-

nik w Siarzewie, który spiętrzy 
wodę w Wiśle i będzie odciąże-
niem dla leciwej tamy we Wło-
cławku. W mniejszej skali takich 
zbiorników wodnych ma powstać 
wiele. Na początek najprawdopo-
dobniej w trzech województwach. 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
wsi zapowiada także dopłaty dla 
rolników do nawodnień ze źró-
deł powierzchniowych oraz z ujęć 
głębinowych. Na budowę małych 
zbiorników retencyjnych zaklepa-
no już 1 mld złotych. Więcej szcze-
gółów otrzymamy zapewne po 
konferencji 18 czerwca.

(pw)

Finanse

Równa płaca dla wszystkich
Zaledwie 400 tysięcy z 1,4 mln polskich gospodarstw czerpie w przeważającej czę-
ści dochody z produkcji rolniczej. Reszta ratuje się m. in. pracą najemną domow-
ników.

Wciąż dużo jest gospodarstw 
balansujących na granicy opła-
calności. Wielkie gospodarstwa 
może dotknąć wielki problem 
jakim byłoby wprowadzenie mi-
nimalnej płacy w rolnictwie, ale 
dla wszystkich krajów unijnych. 
Postulat stworzenia minimalne-
go wynagrodzenia przedstawiła 
Europejska Federacja Związków 
Zawodowych Żywności, Rolnic-
twa i Turystyki. Taką samą mi-
nimalną wypłatę mieliby dostać 

pracownicy rolni w Portugalii, 
Polsce jak i w Niemczech.

Co to oznacza? Jeśli pła-
cę minimalną dostosowanoby 
do warunków niemieckich lub 
francuskich, to polskich dużych 
rolników nie byłoby stać na za-
trudnienie kogokolwiek. Orga-
nizacje rolnicze chcą, by pensje 
minimalne w rolnictwie ustalano 
na poziomie krajowym. W Polsce 
z zatrudnieniem pracowników 
nie jest jeszcze źle, ale na zacho-

dzie co drugi pracownik w go-
spodarstwie to obcokrajowiec. 
Rządy niektórych krajów dodat-
kowo karzą rolników, którzy za-
trudniają sezonowo. Nakładają 
na nich wyższe podatki, by wy-
musić zatrudnienie całoroczne. 
W przypadku zbiorów np. jabłek 
lub winogron to przecież nie-
możliwe. Miejmy nadzieje, że po-
mysł wspólnej płacy minimalnej 
nie zyska poparcia.

(pw)

Ziemia także 
dla mieszczucha
Po podpisaniu ustawy przez prezydenta handel zie-
mią w Polsce stanie się nieco prostszy.

Uprawy

Kiedy przyjmowano surowe 
przepisy dotyczące handlu ziemią, 
chciano w ten sposób uchronić się 
przed wykupowaniem hektarów 
przez obcokrajowców. Wkrótce 
zdano sobie sprawo, że wszystkie 
zakazy i obwarowania czynią obrót 
ziemią bardzo trudnym i działają 
na szkodę rolnictwa. Bardzo złym 
pomysłem było m. in. wstrzymanie 
sprzedaży ziemi należącej do Skar-
bu Państwa. Od teraz ziemię do 1 
hektara będą mogły nabywać tak-
że te osoby, które nie są rolnikami 
z doświadczenia bądź wykształce-
nia.

Do tej pory górny limit doty-
czył działek o powierzchni 0,3 hek-

tara. Jest także pewien warunek. 
Na wsi działkę o powierzchni do 
hektara na cele nierolnicze będzie 
można kupić tylko jedną. Jeśłi ta-
kie grunty znajdują się na obszarze 
miast, wówczas liczba kupowanych 
działek nie ma znaczenia. Prawo 
do pierwokupu działki wciąż bę-
dzie miał Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa. Zmieniają się także 
przepisy dotyczące kupna nowych 
gruntów przez rolników. Będą oni 
musieli na nich gospodarować mi-
nimum przez 5 lat, a nie jak dotych-
czas 10 lat. Działkę będzie można 
także sprzedać przed upływem  
5 lat, za zgodą KOWR.

(pw)

Drogo i coraz drożej
Koniec maja i ogółem cała wiosna to okres niesamo-
witych wzrostów cen produktów rolnych. W sklepie 
najbardziej w oczy rzuca się cena cebuli i pietruszki, 
ale w skupach więcej płaci się także za zboża.

Finanse

O 26% w stosunku do wiosny 
ubiegłego roku wzrosła cena sku-
pu jęczmienia, o 39% cena owsa. To 
jednak jeszcze nic w porównaniu 
z ziemniakami, które podrożały 
o 42%. Można to zresztą odczuć, 
kupując ziemniaki w sklepach. Ceny 
ziemniaków rosną nieustannie od 
maja ubiegłego roku. Wówczas za 
1 dt płacono ok. 85 zł. Obecnie jest 
to już 160 zł. Ceny te dotyczą oczy-
wiście targowisk. W skupie są nieco 

niższe.
Na podobnym poziomie 

kształtują się ceny skupu mleka. 
Od kwietnia ubiegłego roku jest to 
ok. 1,40 zł za litr. Bez zmian także 
na rynku drobiowym. Za kilogram 
w skupach płaci się wciąż od 3,5 
do 4 zł. Obecnie wzrost cenw skle-
pach jest najszybszy od 8 lat. Go-
rzej w całej historii II RP było tylko 
w 2003 i 2004 roku.

(pw)
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Co? Gdzie? Kiedy?Voo Voo dało czadu
KONCERTY  Prosto ze Święta Wolności i Solidarności obcho-
dzonego w Gdańsku przyjechał do Rypina zespół Voo Voo

Posłuchać dobrej muzyki, 
bez względu na gatunek, w ka-
meralnej sali i wygodnych fote-
lach to dla melomanów nie lada 
gratka. Taką możliwość mieli ci, 
którzy w niedzielę 2 czerwca 
przyszli do Rypińskiego Domu 
Kultury. Rypin stanowił jeden 
z punktów na trasie koncerto-
wej zespołu, promującego nową 
studyjną płytę „Za niebawem”. 
Pomysłodawcą zaproszenia 
muzyków był burmistrz Paweł 
Grzybowski.

– Jestem bardzo zadowolo-
ny, że podczas spotkania w bi-
bliotece z panem Waglewskim 
przy okazji promocji książki 
„Wagiel. Jeszcze wszystko będzie 
możliwe” udało mi się poroz-

mawiać z menadżerem zespołu 
o możliwości koncertu w na-
szym mieście. W uzgadnianie 
szczegółów włączył się dyrek-
tor Grzegorz Ziomek i dzisiejsze 
wydarzenie jest tego owocem. 
Opłaciło się. Znakomita muzyka, 
wspaniały koncert – powiedział 
włodarz.

Publiczność najwyraźniej 
była tego samego zdania co bur-
mistrz, nagradzając muzyków 
owacjami na stojąco. Jeden ze 
słuchaczy podzielił się z nami 
swoimi wrażeniami.

– Dzisiejszy koncert odświe-
żył moje wspomnienia z wystę-
pu pana Waglewskiego w Rypi-
nie 25 lat temu. Odbył się w sali 
gimnastycznej, wtedy, Szkoły 

Podstawowej nr 2. Mikrofon 
kopnął go w usta. Powiedział, 
żeby techniczny coś zrobił, aby 
mężczyznę nie kopało po ustach. 
Ćwierć wieku minęło, a ja ciągle 
pamiętam tę sytuację. Dzisiaj 
przyszedłem tutaj, żeby posłu-
chać dobrej muzyki z mądrymi 
tekstami i jeszcze dlatego, że 
dawno nie byłem w kinie w Ry-
pinie. Teraz bym tej sali nie po-
znał. Lider zespołu jest człowie-
kiem dowcipnym, ma dystans 
do siebie i to się nie zmieniło. 
Takie koncerty jak ten, niosą ze 
sobą zawsze pewne ryzyko, że 
w małym mieście nie znajdą się 
słuchacze. To muzyka niszowa, 
to nie jest zespół który ściągnie 
tłumy. Sala w RDK-u okazała się 
jednak świetnym miejscem na 
występ Voo Voo – skomentował 
ksiądz Paweł Czarnecki z Kato-
lickiego Radia Diecezji Płockiej, 
„tym razem nie służbowo”, jak 
zaznaczył.

Po koncercie muzycy: Woj-
ciech Waglewski, Mateusz Po-
spieszalski, Karim Martusewicz, 
Michał Bryndal podpisywali pły-
ty i plakaty. Fani mogli zrobić 
sobie zdjęcia z artystami.

Tekst i fot. (jd)

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

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

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

 Lipno
 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych „Wszyscy Razem” 

oraz Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zapraszają w dniu 2 czerwca 2019 r. na 
godz. 17:00 do kina Nawojka na spektakl Grupy Teatralnej „Teatrzaki” pt. „Gdy Lew 
wybiera się do fryzjera” w reżyserii Anny Sawickiej - Borkowicz oraz występ zespołu 
Free TUNEs. W dniu wydarzenia prowadzona będzie zbiórka publiczna w celu wsparcia 
działalności statutowej stowarzyszenia SPRON „Wszyscy Razem”.

 W sobotę 15 czerwca o godz. 17 MCK Lipno pokaże poruszający komediodramat, 
do którego scenariusz napisało samo życie. Tuż po seansie uczestnicy spotkają się 
z aktorką Aleksandrą Konieczną, brawurowo wcielającą się w postać zainspirowaną 
życiem Igi Cembrzyńskiej. Najnowszy film Janusza Kondratiuka, autora niezapomnia-
nych „Dziewczyn do wzięcia”, to słodko-gorzki obraz relacji rodzinnych. Pełna iro-
nicznego humoru wizja nieszablonowej rodziny, z jej konfliktami i rywalizacją, niepo-
zbawiona momentów wzruszenia i autentycznej bliskości. Gdy starszy z braci Andrzej 
(Olgierd Łukaszewicz), nagle zachoruje, młodszy (Robert Więckiewicz) pomimo różnic 
i muru nieporozumień jaki przez lata wyrósł między nimi, podejmie się opieki nad 
potrzebującym pomocy bratem. Ważną rolę w życiu bohaterów odgrywają ich partnerki 
- coraz bardziej zdezorientowana całą sytuacją żona Janusza - Beata (Bożena Stachura) 
i muza Andrzeja, pogrążona w rozpaczy Iga (Aleksandra Konieczna). Nieporozumienia 
pomiędzy bohaterami stanowią źródło napięć, ale i pierwszorzędnego humoru.

 Wąbrzeźno
 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci, które ukończyły 7 lat do udziału w bez-

płatnych warsztatach tematycznych zorganizowanych w ramach Słonecznych wakacji. 
Zajęcia trwać będą od 24 do 28 czerwca, w godzinach 11.00-13.00. Podczas dwu-
godzinnych wizyt w WDK nie zabraknie wielu  atrakcji dla dzieci. W programie m.in.  
spektakl teatralny, warsztaty integracyjne, plastyczne oraz spotkanie  z Mataszkami. 
Jeśli jesteście ciekawi co się będzie działo nie może was zabraknąć w domu kultu-
ry w pierwszym tygodniu wakacji. Zaczynamy zapisy! Działem Animacji WDK, tel. 
566881727, wew. 24. Liczba miejsc ograniczona.

 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na kolejną edycję konkursu fotograficznego pt. 
„Wąbrzeźno moje miasto”. Celem realizowanej inicjatywy jest pokazanie w niebanal-
ny sposób ciekawych zakątków Wąbrzeźna. Konkurs przeznaczony jest dla fotografów 
profesjonalnych oraz amatorów. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie 3 wywo-
łanych fotografii przedstawiających oryginalne i nietuzinkowe ujęcia naszego miasta. 
Jeżeli lubisz spacery z aparatem – to ta oferta jest właśnie dla Ciebie! Wędrówki w po-
szukiwaniu nietypowych widoków i krajobrazów mogą być inspiracją do rozwijania 
się nowej pasji jaką jest fotografowanie. Prace można nadsyłać pocztą lub składać 
osobiście w Dziale Animacji Kultury WDK, do  7 czerwca 2019 roku.

 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)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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To druga część słynnej filmowej trylogii Sami swoi, w reży-
serii Sylwestra Chęcińskiego. Film opowiada o dalszych losach 
Kargula i Pawlaka. Tym razem Kazimierz Pawlak nie ma komu 
oddać ziemi. Jego syn Witia sam ma jej wystarczająco dużo, 
a Paweł nie chce wracać na wieś, dlatego postanawia wydać za 
mąż swoją 18-letnią wnuczkę Anię, trzeba tylko znaleźć jej wła-
ściwego męża. Razem z Kargulem postanawiają wydać wspól-
ną wnuczkę za Zenka. Witia i Jadźka nie zgadzają się na ślub 
swojej córki. Pawlaka i Kargula łączy wspólny cel, ale różnica 
temperamentów i cechujący każdego z nich nieprzeciętny upór 
prowadzą do wielu zabawnych i groźnych w skutkach nieporo-
zumień.

Nie ma mocnych
POLSAT  |  Sobota  |  20:05
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05:40 Jaka to melodia? odc. 4116
06:15 Wieczna miłość odc. 188 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 499 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Czterdziestolatek odc. 1h
09:35 Komisarz Alex odc. 144 
  s. 12 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 108 
  s. 8 - serial
11:30 Korona królów odc. 235 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy odc. 199
13:00 24 godziny w Górach Skalistych 
  - film
14:00 Elif odc. 500 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 127 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 189 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? odc. 4117 
18:00 Klan odc. 3506
18:30 Korona królów odc. 236 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! odc. 353
20:35 Ojciec Mateusz odc. 276 
  s. 21 - serial
21:30 Sprawa dla reportera odc. 705
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas 
  odc. 116
23:00 Magazyn kryminalny 997
23:50 Ocaleni odc. 63
00:55 Tanie dranie - Moroz  
  i Kłopotowski komentują świat 
  odc. 102

05:05 Prawo Agaty odc. 10 s. 3 - serial

06:05 Ukryta prawda odc. 593 - serial

07:05 Sąd rodzinny odc. 88 - serial

08:00 Szpital odc. 286 - serial

09:00 Big Brother odc. 65

10:00 Big Brother Pobudka odc. 59

10:05 Mango - Telezakupy

11:45 19+ odc. 133 - serial

12:15 19+ odc. 134 - serial

12:45 Ukryta prawda odc. 350 - serial

13:45 Big Brother Popołudnie odc. 59

13:50 Sąd rodzinny odc. 89 - serial

14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 126 - serial

15:50 Szpital odc. 287 - serial

16:50 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 59

16:55 Prawo Agaty odc. 11 s. 3 - serial

17:55 Żony Hollywood odc. 4 - serial

18:55 Kryminalni odc. 4 - serial

20:00 Big Brother odc. 66

21:00 Ostrza chwały - komedia

23:05 Big Brother Nocą odc. 48

23:40 Uniwersalny żołnierz - film

01:55 Druga strona medalu odc. 3 s. 3

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 1 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 50 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 46 

  - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 35

09:00 Septagon odc. 58 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 49

11:30 Sekrety sąsiadów odc. 33 - serial

12:00 9. miesiąc odc. 5 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 50 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 178

15:00 Policjantki i policjanci odc. 497 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 95 

  - serial

17:00 Joker odc. 17

18:00 Septagon odc. 59 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 498 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 264 - serial

21:05 Czarna błyskawica - film

23:20 Śmierć na talerzu odc. 13 - serial

00:20 Kobiety i mafia odc. 1 - serial

06:00 Zbuntowany anioł odc. 236

07:00 Wojny magazynowe: Kanada 

  odc. 21 - serial

07:30 Wojny magazynowe: Kanada 

  odc. 22 - serial

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 114 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 15 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 80 

  s. 4 - serial

11:00 Zaklinaczka duchów odc. 81 

  s. 4 - serial

12:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 

  Vegas odc. 221 s. 2 - serial

13:00 112 - na każde wezwanie 

  odc. 45 - serial

13:30 Lekarze na start odc. 4 - serial

14:10 Lekarze na start odc. 5 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 93 s. 3 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 15 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 16 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 114 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 115 s. 3 - serial

20:00 Zakonnica w przebraniu 

  - komedia

22:00 Moje skarby - komedia

23:55 Kabaretowe gogle i boks odc. 8

00:30 Górka Dolna odc. 1 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 W wannie Nowele filmowe 

09:20 Horror w Wesołych Bagniskach 

  - dramat

11:00 Blisko, coraz bliżej odc. 16 

  - serial

12:25 Blisko, coraz bliżej odc. 17 

  - serial

13:50 Studio Kultura - rozmowy

14:05 Taśmy Kultury odc. 25

14:20 Taśmy Kultury odc. 26

14:40 Dom moich synów - dramat

15:50 Miasto z morza - film

18:00 Przyjaciele na 33 obroty - film

19:05 Teledyski

19:20 Pegaz odc. 131

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Bądź przy mnie - film

21:55 Koło pióra odc. 14

22:30 Scena klasyczna odc. 52

23:25 James Stewart i Robert Mitchum: 

  Dwa oblicza Ameryki - film

00:35 Blanka - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 585

06:55 Dziennik telewizyjny 

07:40 Pogranicze w ogniu odc. 6 - serial

08:55 Chciałem, by Warszawa była 

  wielka - film

09:45 Po PRL-u odc. 14

10:15 Sensacje XX wieku odc. 138

10:45 Genialne wynalazki odc. 2

11:50 Polska Kronika Filmowa odc. 18

12:10 Czas honoru. Powstanie 

  odc. 6 - serial

13:30 Transsyberyjska wyprawa Joanny 

  Lumley odc. 1 - serial

14:30 Dziewicza Nowa Zelandia 

  odc. 6 - serial

15:25 Wojna generałów odc. 1 - serial

16:35 Papież wolności 40 lat później 

  - film

17:30 Rodziny Wyklętych mają głos 

  odc. 8

18:00 Taśmy bezpieki odc. 80

18:30 Polska Kronika Filmowa odc. 18

18:45 Pogranicze w ogniu odc. 7 - serial

19:55 Wojna wietnamska odc. 5 - serial

21:00 Tajne akta III Rzeszy odc. 1 

  - serial

22:00 Spór o historię odc. 172

22:45 Szerokie tory odc. 85

23:15 Sekrety amerykańskiej mafii 

  odc. 4 - serial

00:10 Sekrety wykute w kamieniu 

  odc. 5 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
08:45 Przygody mobilków - serial 
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień 
09:30 Z Benedyktem XVI rok, po roku 
  odc. 4 - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Tydzień, który zmienił świat - film
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Przegląd tygodnika rodzin 
  katolickich „Źródło” 
14:05 Znak wiary - film
15:45 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat 
16:35 Porady medyczne bonifratrów 
17:00 Modlitwa w intencji  
  rodzin i obrony życia poczętego 
  w Sanktuarium św. Józefa 
  w Kaliszu 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Superksięga odc. 4 s. 1 - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Przyroda i ludzie
22:30 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat 
23:00 Lasy bagienne - film
23:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

06:00 Egzamin z życia odc. 40 - serial
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 29
07:20 Na sygnale odc. 74 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 383
11:25 Rodzinka.pl odc. 188 s. 9 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2079 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 97 - serial
14:10 Na sygnale odc. 235 - serial
14:35 Na sygnale odc. 236 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 109 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Więzień miłości odc. 73 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 87 s. 4 - serial
19:10 Na sygnale odc. 75 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 2079 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2080 
  - serial
20:45 Europa da się lubić - 15 lat 
  później odc. 6
22:00 Big Music Quiz odc. 12
23:05 Na sygnale odc. 235 - serial
23:35 The Duff [#ta brzydka i gruba] 
  - komedia
01:20 La La Poland odc. 13 s. 2

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 6

07:50 Doradca smaku odc. 13 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2471

11:00 Ukryta prawda odc. 668 - serial

12:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 3

13:00 Szkoła odc. 411 - serial

14:00 Agent - gwiazdy odc. 3 s. 4

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 6

16:00 Szkoła odc. 412 - serial

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 4

18:00 Ukryta prawda odc. 669 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5696

20:10 Doradca smaku odc. 15 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2888 - serial

20:55 Milionerzy odc. 155

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 17

22:30 Jak się pozbyć cellulitu - komedia

00:50 Superwizjer odc. 1163 

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:00 Malanowski i Partnerzy 

  odc. 773 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

  odc. 774 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

  - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 635 - serial

12:00 Gliniarze odc. 196 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 517 - serial

14:00 Pierwsza miłość odc. 2898 

  - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 388 - serial

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 4163

16:30 Na ratunek 112 odc. 190 - serial

17:00 Gliniarze odc. 235 - serial

18:00 Pierwsza miłość odc. 2899 

  - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 468 - serial

20:10 Zmierzch - film

22:45 American Beauty - dramat

01:20 Chirurdzy odc. 165 - serial

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1316

07:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 10 - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 68 

  s. 6 - serial

09:00 Gwiazdy kabaretu odc. 3

10:00 Galileo odc. 225

11:00 V.I.P. odc. 8 s. 4 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 112 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 118 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 48 - serial

14:15 MacGyver odc. 89 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo odc. 22 

  s. 2 - serial

16:15 Drużyna A odc. 7 s. 5 - serial

17:15 Paulina odc. 100 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 101 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 99 - serial

20:00 Galileo odc. 226

21:00 CSI: Cyber odc. 27 s. 2 - serial

22:00 CSI: Cyber odc. 28 s. 2 - serial

23:00 Punisher: Strefa wojny - drama

07:15 Shimmer i Shine odc. 57 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 48 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 19 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 124 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 43 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 60 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 32 - serial
09:15 Bolek i Lolek odc. 10 - serial
09:30 Domisie odc. 393
10:00 Nieziemscy odc. 4
10:15 Strażak Sam odc. 22 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 12 s. 3 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 21 s. 6 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 18 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 4,5 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 6 s. 3 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 39 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 96-98 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 50 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 73 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 44 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 13 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 20 - serial
13:55 Zaczarowany świat odc. 4 - serial
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 50 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 58 - serial
14:40 Tabaluga odc. 66 - serial
15:10 Nieziemscy odc. 4
15:25 Yakari odc. 48 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 8
16:30 Dinotrux odc. 49 - serial
17:00 Bella i Sebastian odc. 21 - serial
17:15 Bella i Sebastian odc. 22 - serial
17:30 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 19 - serial
17:50 Sara i Kaczorek odc. 5,6 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 7 s. 3 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 20 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 50 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 23 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 48 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 45 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 107
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 33 
  - serial
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05:40 Jaka to melodia? odc. 4117
06:15 Wieczna miłość odc. 189 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 500 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Czterdziestolatek odc. 2 - serial
09:30 Francja - Polska: faza grupowa 
  mężczyzn - studio - siatkówka
09:50 Francja - Polska: faza grupowa 
  mężczyzn - siatkówka
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes  
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy odc. 194
13:00 24 godziny nieujarzmionego 
  Nilu - film
14:00 Elif odc. 501 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
  odc. 116 
16:05 Wieczna miłość odc. 190 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? odc. 4118
18:00 Klan odc. 3507
18:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 38
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! Odc. 354 
20:30 Macedonia Północna - Polska: 
  studio - piłka nożna
20:35 Macedonia Północna - Polska 
  - piłka nożna
23:00 Mechanik - film
00:45 El Príncipe - dzielnica zła 
  odc. 40 - serial

05:05 Prawo Agaty odc. 11 s. 3 - serial

06:05 Ukryta prawda odc. 594 - serial

07:05 Sąd rodzinny odc. 89 - serial

08:00 Szpital odc. 287 - serial

09:00 Big Brother odc. 66

10:00 Big Brother Pobudka odc. 60

10:05 Mango - Telezakupy

11:45 19+ odc. 135 - serial

12:15 19+ odc. 136 - serial

12:45 Ukryta prawda odc. 351 - serial

13:45 Big Brother Popołudnie odc. 60

13:50 Sąd rodzinny odc. 90 - serial

14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 127 - serial

15:50 Szpital odc. 288 - serial

16:50 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 60

16:55 Prawo Agaty odc. 12 s. 3 - serial

17:55 Żony Hollywood odc. 5 - serial

18:55 Kryminalni odc. 5 - serial

20:00 Big Brother odc. 67

21:00 Selena - dramat

23:45 Bogowie - dramat

02:15 Druga strona medalu odc. 7 s. 2

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 2 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 51 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 47 
  - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 36
09:00 Septagon odc. 59 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 50
12:00 SuperPies odc. 21
12:30 Sekrety sąsiadów odc. 34 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 51 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 194
15:00 Policjantki i policjanci odc. 498 
  - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 96 
  - serial
17:00 Joker odc. 18
18:00 Septagon odc. 60 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 499 
  - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 13
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 261 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 262 - serial
23:05 Jarhead: Żołnierz piechoty 
  morskiej - dramat
01:45 Zagadkowe zgony odc. 2 - serial

06:00 Zbuntowany anioł odc. 237

07:00 Wojny magazynowe: Kanada 

  odc. 22 - serial

07:30 Wojny magazynowe: Kanada 

  odc. 23 - serial

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 115 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 16 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 81 

  s. 4 - serial

11:00 Zaklinaczka duchów odc. 82 

  s. 4 - serial

12:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 

  Vegas odc. 222 s. 2 - serial

13:00 112 - na każde wezwanie 

  odc. 46 - serial

13:30 Lekarze na start odc. 5 - serial

14:10 Lekarze na start odc. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 94 s. 3 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 16 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 17 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 115 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 116 s. 3 - serial

20:00 Odwet - film

21:55 Maczeta - film

00:00 Obrońca - film

01:50 Rodzinny interes odc. 16 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Lato 2014 - film

08:50 Miasto z morza - film

11:00 Blisko, coraz bliżej odc. 18 

  - serial

12:25 Blisko, coraz bliżej odc. 19 

  - serial

14:00 Studio Kultura - rozmowy

14:15 Międzynarodowy Jazzowy 

  Konkurs Skrzypcowy  

 im. Zbigniewa Seiferta - koncert 

14:55 Podróż Luizy - film

16:00 Stan posiadania - film

18:00 Madame Tyson - film

19:05 Teledyski

19:30 Koło pióra odc. 14

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 81

20:25 Rozstanie - dramat

22:35 Za młodzi na śmierć  

  odc. 3 - serial

23:40 Tygodnik kulturalny

00:30 Ślepa Vaysha - film

06:50 Był taki dzień odc. 586

07:00 Dziennik telewizyjny

07:45 Pogranicze w ogniu odc. 7 - serial

08:55 Rodziny Wyklętych mają głos 

  odc. 8

09:30 Dom architekta Horodeckiego 

  - film

10:30 Sensacje XX wieku odc. 88

11:00 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 5 - serial

11:55 Polska Kronika Filmowa odc. 18

12:15 Czas honoru. Powstanie 

  odc. 7 - serial

13:15 Afryka odc. 5 - serial

14:15 Dzieje archeologii według 

  Richarda Milesa odc. 1 - serial

15:20 Konwój: bitwa o Atlantyk 

  odc. 2 - serial

16:35 Papież Wolności - 40 lat później 

  - film

17:30 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 10 - serial

18:00 Ex libris 

18:25 Polska Kronika Filmowa odc. 18

18:40 Pogranicze w ogniu odc. 8 - serial

19:45 Szrajberka z Auschwitz - film

20:55 Historia na sprzedaż odc. 5 - serial

22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 

  w DTV odc. 78

22:35 Szerokie tory odc. 92

23:15 Wojna wietnamska odc. 5 - serial

00:20 Słynne jednostki specjalne 

  odc. 5 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 4 s. 1 - serial
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:45 Duc in altum 
10:00 Informacje dnia
10:15 Siedem - cztery - film
11:10 Święty na każdy dzień 
11:15 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
11:25 Głos Polski
11:35 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
11:45 Syria
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Paweł VI papież czasów burzy 
  odc. 1 - serial
14:05 Święty na każdy dzień 
14:10 Nieoczekiwana podróż - film
14:40 Izba Pamięci Pułkownika 
  Kuklińskiego
14:45 Niezwykłości przyrody Nowej 
  Zelandii 
14:55 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
  z Koronką do Bożego 
  Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:40 Zadziwiający świat chrząszczy 
  - film
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
  tygodniu
19:30 Opowieści Theo odc. 9 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 36 - serial
22:55 Święty nie rodzi się po śmierci 
  - film

05:55 Egzamin z życia odc. 41 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 51 s. 5
07:20 Na sygnale odc. 75 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 384
11:25 Rodzinka.pl odc. 189 s. 9 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2080 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 98 - serial
14:00 Coś dla Ciebie odc. 205
14:35 Operacja Zdrowie! odc. 29
15:10 Górski lekarz odc. 110 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Więzień miłości odc. 74 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 88 s. 4 - serial
19:10 Na sygnale odc. 76 - serial
19:40 Barwy szczęścia odc. 2080 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2081 
  - serial
20:35 Barwy szczęścia odc. 2082 
  - serial
21:10 Rodzinka.pl odc. 265 - serial
21:45 Wychodne mamusiek - komedia
23:25 Wszystko, co kocham - dramat
01:10 Bling Ring - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 6

07:50 Doradca smaku odc. 15 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2472

11:00 Ukryta prawda odc. 669 - serial

12:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 4

13:00 Szkoła odc. 412 - serial

14:00 Agent - gwiazdy odc. 4 s. 4

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 6

16:00 Szkoła odc. 413 - serial

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 5

18:00 Ukryta prawda odc. 670 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5697

20:00 King Kong - film

00:00 Kandydat - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:30 Malanowski i Partnerzy 

  odc. 775 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

  - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 636 - serial

12:00 Gliniarze odc. 197 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 518 - serial

14:00 Pierwsza miłość odc. 2899 

  - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 389 - serial

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 4164

16:30 Na ratunek 112 odc. 191 - serial

17:00 Gliniarze odc. 236 - serial

18:00 Pierwsza miłość odc. 2900 

  - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 469 - serial

20:10 Sami swoi - komedia

21:55 Legenda Herkulesa - film

00:05 Supermarket - thriller

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1317

07:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 11 - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 69 

  s. 6 - serial

09:00 Nokaut odc. 4 - serial

10:00 Galileo odc. 226

11:00 V.I.P. odc. 9 s. 4 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 99 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 101 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 49 - serial

14:15 MacGyver odc. 90 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo odc. 23 

  s. 2 - serial

16:15 Drużyna A odc. 8 s. 5 - serial

17:15 Paulina odc. 101 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 104 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 121 - serial

20:00 Galileo odc. 227

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 184 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 185 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 29 - serial

00:00 Stacja szyfrująca - thriller

07:15 Shimmer i Shine odc. 58 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 49 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 20 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 125 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 44 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 62 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 33 - serial
09:15 Bolek i Lolek odc. 11 - serial
09:30 Domisie odc. 345
10:00 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
  odc. 113
10:15 Strażak Sam odc. 23 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 13 s. 3 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 22 s. 6 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 19 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 5 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 7 s. 3 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 40 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 99-103 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 51 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 74 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 45 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 15 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 21 - serial
13:55 Budzik odc. 199
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 59 - serial
14:40 Tabaluga odc. 67 - serial
15:10 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
  odc. 156
15:25 Yakari odc. 49 - serial
16:10 Nela - mała reporterka odc. 9
16:30 Dinotrux odc. 50 - serial
17:00 Bella i Sebastian odc. 23 - serial
17:15 Bella i Sebastian odc. 24 - serial
17:30 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 25 - serial
17:50 Sara i Kaczorek odc. 7 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 8 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 8 s. 3 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 21 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 51 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 24 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 49 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 46 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 108
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 34 
  - serial
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06:00 Klan odc. 3505
06:25 Sprawa dla reportera odc. 705
07:20 Rok w ogrodzie odc. 747
07:45 Rok w ogrodzie extra odc. 91
08:00 Pełnosprawni odc. 479
08:25 Wojsko-polskie.pl odc. 56
08:50 Studio Raban odc. 80
09:15 Rodzinny ekspres odc. 84
09:40 Bułgaria - Polska: faza grupowa 
  mężczyzn - studio - siatkówka
09:50 Bułgaria - Polska: faza grupowa 
  mężczyzn - studio - siatkówka
12:25 Nieznana Wenecja - film
13:20 Z pamięci - rozmowy  
  z Andrzejem Doboszem odc. 38
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 61
14:00 Jak to działa? odc. 161
14:35 Gramy dla Europy. Widowisko 
  z okazji 15-lecia wejścia Polski 
  do Unii Europejskie - koncert
14:55 Ojciec Mateusz odc. 217 
  s. 17 - serial
15:55 Niechaj zstąpi Duch Twój 
  - koncert urodzinowy Świętego 
  Jana Pawła II
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? odc. 4119
18:30 Komisarz Alex odc. 144 
  s. 12 - serial
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! odc. 355 
20:35 Igrzyska śmierci: Kosogłos. 
  Część 1. - film
22:45 Chwała - dramat
00:55 Jaka to melodia? odc. 4119

05:45 Ukryta prawda odc. 595 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 63

09:55 Big Brother odc. 64

10:50 Big Brother odc. 65

11:50 Ukryta prawda odc. 347 - serial

12:50 Ukryta prawda odc. 348 - serial

13:50 Beethoven II - komedia

15:45 Billy Madison - komedia

17:40 Prezydent - miłość w Białym 

  Domu - komedia

20:00 Big Brother odc. 68

21:00 Masz wiadomość - komedia

23:30 Big Brother Nocą odc. 12

00:05 Zamiana ciał - komedia

06:00 101 dalmatyńczyków  
  odc. 17 - serial
06:35 101 dalmatyńczyków  
  odc. 18 - serial
07:05 101 dalmatyńczyków  
  odc. 19 - serial
07:35 101 dalmatyńczyków  
  odc. 20 - serial
07:55 Flintstonowie odc. 47 - serial
08:35 Flintstonowie odc. 48 - serial
09:00 Baśń o sześciu łabędziach 
  odc. 9 - film
10:55 Policjantki i policjanci odc. 495 
  - serial
11:55 Policjantki i policjanci odc. 496 
  - serial
12:55 Policjantki i policjanci odc. 497 
  - serial
13:55 STOP Drogówka odc. 195
14:55 Bitwa na bombki - komedia
16:45 Wielka draka w chińskiej 
  dzielnicy - film
18:50 Domowe rozgrywki odc. 5 
  - miniserial
19:00 Galileo odc. 754
20:00 Policjantki i policjanci odc. 498 
  - serial
21:00 Policjantki i policjanci odc. 499 
  - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 263 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 264 - serial
00:00 Wampiry - thriller

05:50 Czynne całą dobę odc. 5 

  s. 2 - serial

06:25 Czynne całą dobę odc. 6 

  s. 2 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 23 s. 4

07:50 Tajemnice medyczne  

  odc. 22 - serial

08:50 13. posterunek odc. 32 

  s. 2 - serial

09:30 13. posterunek odc. 33 

  s. 2 - serial

10:10 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 112 s. 3 - serial

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 113 s. 3 - serial

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 114 s. 3 - serial

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 115 s. 3 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 116 s. 3 - serial

15:00 Rodzinny interes odc. 48 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 49 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 50 - serial

17:55 Gorąca laska - komedia

20:00 Champion IV: Walka o honor 

  - film

21:50 Parker - film

00:05 Oddział bohaterów - film

07:00 Teledyski

07:30 Informacje kulturalne

07:45 Piosenki Andrzeja Korzyńskiego

08:35 Przygody pana Michała 

  odc. 6 - serial

09:10 Przygody pana Michała 

  odc. 7 - serial

09:45 Tygodnik kulturalny

10:40 Sztuka Rosji odc. 1 - serial

11:35 Każdemu to, czego mu wcale 

  nie trzeba - film krótkometrażowy

11:55 Strojenie instrumentów - film

12:15 Wydarzenie aktualne

12:50 Męskie sprawy - film

14:45 One. Kobiety Kultury odc. 14

15:25 Uniesie nas wiatr - film

17:30 Dranie w kinie odc. 62

18:15 One More Time With Feeling 

  - dokument

20:20 Zwariować ze szczęścia 

  - komedia

22:25 Black Sabbath - The End of the 

  End - film

00:10 Kierowca - thriller

06:15 Był taki dzień odc. 587

06:20 Dziennik telewizyjny 

07:00 Wszystkie kolory świata 

  odc. 13 - serial

08:05 Koło się kręci odc. 23

08:20 Zakochaj się w Polsce odc. 41 s. 1

08:50 Zmiennicy odc. 1 - serial

09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 187

10:30 Transsyberyjska wyprawa Joanny 

  Lumley odc. 1 - serial

11:45 Dziewicza Nowa Zelandia 

  odc. 6 - serial

12:40 Tropem niedźwiedzi odc. 2 - serial

13:40 Szerokie tory odc. 86

14:10 Podróże z historią odc. 5 s. 1

14:45 Genialne wynalazki odc. 2

15:45 Spór o historię odc. 202

16:35 Papież Wolności - 40 lat później 

  - film

17:25 Marzyciele odc. 34

17:50 Drogi wolności odc. 9 - serial

18:55 Powrót skrzypiec - film

20:15 Tajne akta III Rzeszy odc. 1 

  - serial

21:15 Rozbite marzenia. 1918-1939 

  odc. 4 - serial

22:25 Słynne jednostki specjalne 

  odc. 5 - serial

23:20 Rzeczpospolita - Reaktywacja 

  - film

00:30 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 4 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
  VII rok 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Święty na każdy dzień 
10:25 Myśląc Ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Bernadetta Księżniczka 
  z Lourdes - film
11:30 Regionalne Spotkanie PKRD 
  w Studzienicznej 
13:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
14:00 Zadziwiający świat chrząszczy 
  - film
14:50 Jan Paweł II i cud w Kostaryce 
  - film
15:30 Wierzę w Boga 
16:00 Informacje dnia 
16:10 PSL - skradziona tożsamość
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
  Długosza 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Kielce 1946 - zbrodnia 
  z rosyjskiego scenariusza - film
23:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

05:55 Barwy szczęścia odc. 2078 
  - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2079 
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1450 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:10 Pogoda
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 385
11:45 Festiwal Zaczarowanej Piosenki 
  - półfinał
12:25 Kabaret w samo południe odc. 2
13:25 Na sygnale odc. 234 - serial
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Rodzinka.pl odc. 265 - serial
15:45 Zmiennicy odc. 13 - serial
16:50 Zmiennicy odc. 14 - serial
17:50 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Kroniki F1 odc. 11
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 49
20:05 Europa da się lubić - 15 lat 
  później odc. 7
21:20 XXXI Międzynarodowy Festiwal 
  Zespołów Cygańskich Romane 
  Dyvesa Gorzów Wielkopolski 
  2019 odc. 1 
22:25 XXXI Międzynarodowy Festiwal 
  Zespołów Cygańskich Romane 
  Dyvesa Gorzów Wielkopolski 
  2019 odc. 2
23:30 Riddick - film
01:35 Carrie - horror

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1166

11:00 Na Wspólnej odc. 2885 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2886 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2887 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2888 - serial

12:50 MasterChef Junior odc. 2 s. 4

14:25 Top Model odc. 1 s. 7

15:25 Efekt domina odc. 4 s. 6

16:00 Kulinarne podróże Magdy 

  Gessler odc. 1 - film

17:00 Dorota inspiruje odc. 5 s. 2

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 17

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5698

20:00 Wodecki Twist Festiwal „Chwytaj 

  dzień”

21:45 Listy do Julii - komedia

23:55 Mama - horror

02:00 Uwaga! odc. 5698

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:40 Scooby-Doo! Upiór w operze 

  - film

10:15 Ewa gotuje odc. 324

10:50 Poszukiwany, poszukiwana 

  - komedia

12:40 Sekrety rodziny odc. 34 - serial

13:45 Świat według Kiepskich 

  odc. 215 - serial

14:25 Świat według Kiepskich 

  odc. 216 - serial

15:05 Świat według Kiepskich 

  odc. 217 - serial

15:45 Kabaret na żywo odc. 32

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 167

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 168

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 470 - serial

20:05 FFF MMA 

23:05 Babel - thriller

02:25 Tajemnice losu odc. 3309

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1318

07:00 Detektyw Monk odc. 12 

  s. 8 - serial

07:55 Detektyw Monk odc. 13 

  s. 8 - serial

08:55 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 19 - serial

09:25 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 20 - serial

09:55 Opowieść o dinozaurach - film

11:30 Mistrz gry - film

13:45 Columbo odc. 4 - serial

15:45 Święci i żołnierze: Credo 

  spadochroniarza - dramat

17:45 Samotny wilk McQuade - film

20:00 Galileo odc. 228

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 186 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 187 - serial

07:15 Shimmer i Shine odc. 59 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 50 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 21 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 126 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 45 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 63 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 34 - serial
09:15 Bolek i Lolek odc. 12 - serial
09:30 Domisie odc. 339
10:00 Supełkowe ABC odc. 138
10:15 Strażak Sam odc. 24 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 14 s. 3 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 23 s. 6 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 25 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 7,8 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 8 s. 3 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 41 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 104 - serial
12:25 Miś Uszatek odc. 1-2 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 52 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 75 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 46 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 16 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 22 - serial
13:55 Zaczarowany świat odc. 5 - serial
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 51 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 60 - serial
14:40 Tabaluga odc. 68 - serial
15:10 Nieziemscy odc. 5
15:25 Yakari odc. 50 - serial
15:45 Domisie odc. 348
16:10 Nela - mała reporterka odc. 10
16:30 Dinotrux odc. 51 - serial
17:00 Bella i Sebastian odc. 25 - serial
17:10 Bella i Sebastian odc. 26 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 20 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 9 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 10 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia  
 odc. 9 s. 3 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 22 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 52 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 25 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 50 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 47 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 256
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 35 
  - serial
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05:35 Klan odc. 3507
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko-polskie.pl odc. 56
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
  Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
  Łagiewnikach 
08:00 Tydzień odc. 715
08:40 Zakochaj się w Polsce odc. 123
09:05 Ziarno odc. 711
09:40 Kiedy nadejdzie wrzesień 
  - komedia
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Regina Coeli 
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Spotkanie ze świętym odc. 10
13:00 Z pamięci - rozmowy  
  z Andrzejem Doboszem odc. 39
13:10 Chiny - Polska: faza grupowa 
  mężczyzn - studio - siatkówka
13:20 Chiny - Polska: faza grupowa 
  mężczyzn - siatkówka
15:30 Weterynarze z sercem 
  odc. 69 - serial
16:00 The Wall. Wygraj marzenia 
  odc. 72
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz odc. 276 
  s. 21 - serial
18:30 Jaka to melodia? odc. 4120
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Liga Narodów UEFA - piłka 
  nożna
20:35 Liga Narodów UEFA - piłka 
  nożna
22:55 Igrzyska śmierci: Kosogłos. 
  Część 1. - film
01:05 Jaka to melodia? odc. 4120

05:45 Ukryta prawda odc. 596 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 66

09:50 Big Brother odc. 67

10:45 Ukryta prawda odc. 349 - serial

11:45 Ukryta prawda odc. 350 - serial

12:45 Przyjaciele odc. 21 s. 6 - serial

13:20 Zbuntowana księżniczka 

  - komedia

15:25 Gremliny rozrabiają - film

17:30 Masz wiadomość - komedia

20:00 Big Brother Arena odc. 13

21:40 Niepamięć - film

00:10 Dziewczyna z portretu - film 

06:00 101 dalmatyńczyków  

  odc. 19 - serial

06:35 101 dalmatyńczyków  

  odc. 20 - serial

07:05 101 dalmatyńczyków  

  odc. 21 - serial

07:35 101 dalmatyńczyków  

  odc. 22 - serial

08:00 Dzielny Despero - film

09:55 Galileo odc. 753

10:55 Galileo odc. 754

12:00 Cuda z nieba - dramat

14:10 Czarna błyskawica - film

16:35 Poszukiwacze świętej włóczni 

  - film

19:00 Galileo odc. 755

20:00 Jarhead: Żołnierz piechoty 

  morskiej - dramat

22:40 E.T. - film

01:00 Kobiety i mafia odc. 2 - serial

05:40 Flash odc. 9 s. 2 - serial

06:20 Flash odc. 10 s. 2 - serial

07:15 Jankes i dama odc. 6 - serial

08:15 Przygody Merlina odc. 9 

  s. 5 - serial

09:10 Przygody Merlina odc. 10 

  s. 5 - serial

10:05 Przygody Merlina odc. 11 

  s. 5 - serial

11:20 Małolaty u taty - komedia

13:00 Kalosze szczęścia odc. 46 

  s. 11 - film

14:10 Bibliotekarz: tajemnica włóczni 

  odc. 1 - film

16:05 Polowanie na mysz - komedia

18:20 Moje skarby - komedia

20:00 Con Air: lot skazańców - film

22:15 Niepokonani - dramat

01:00 Uwikłana odc. 2 s. 2 - serial

07:00 Teledyski

07:35 Którędy po sztukę odc. 2

07:45 Dranie w kinie odc. 62

08:30 Wszystkie stworzenia duże 

  i małe odc. 8 s. 4 - serial

09:35 Spotkania z muzyką odc. 32

10:40 Czupurek – teatr dla dzieci

11:55 Trzeci punkt widzenia odc. 292

12:30 Festiwalowa gorączka - film

12:50 Jutro oparzę się rano herbatą 

  - komedia

14:30 Chuligan literacki odc. 130

15:10 BBC Proms: WEDO and Daniel 

  Barenboim

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

  odc. 554

18:05 Koncert Krystyny Prońko

19:30 Muzyka łączy pokolenia

20:25 Przełomy Missouri - western

22:40 Scena alternatywna odc. 88

23:15 Trzeci punkt widzenia odc. 292

23:50 Casa Blanca - film

00:55 Zwariować ze szczęścia 

  - komedia

06:15 Był taki dzień odc. 588

06:20 Dziennik telewizyjny 

07:10 Ryszard III: pogrzeb króla - film

08:10 Droga od Chrystusa  

  do Konstantyna odc. 6 - serial

09:15 Zmiennicy odc. 2 - serial

10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 188

10:55 Afryka odc. 5 - serial

11:55 Dzieje archeologii według 

  Richarda Milesa odc. 1 - serial

13:00 Świat z lotu ptaka odc. 4 - serial

14:00 Archiwum zimnej wojny odc. 23

14:40 Wojna i pokój odc. 4 - serial

15:30 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 10 - serial

16:00 Wojownicy czasu odc. 29

16:35 Papież Wolności - 40 lat później 

  - film

17:35 Drogi wolności odc. 10 - serial

18:40 Rzeczpospolita - Reaktywacja 

  - film

19:55 Historia na sprzedaż odc. 5 - serial

20:55 Sabrina - komedia

22:55 Wielki test o wojsku. 20 lat 

  w NATO

00:25 Rozbite marzenia. 1918-1939 

  odc. 4 - serial

08:00 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień 
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc Ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
  Długosza 
09:30 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
09:35 Ja głuchy - film
10:00 Niedziela Zesłania Ducha 
  Świętego 
11:20 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
11:35 Królewna Śnieżka - serial 
12:00 Regina Coeli z Ojcem Świętym 
  Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
  - serial
14:10 Po tej stronie lustra - dramat
15:55 Święty na każdy dzień 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Retrospekcja
21:45 Próba wiary - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej
23:30 Tam, gdzie Bóg płacze - serial

05:55 Barwy szczęścia odc. 2081 
  - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2082 
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1451 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:50 Pogoda
10:55 Megeti - ostatni kaberu Afryki 
  - film
12:00 Powrót Robin Hooda - film
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Europa da się lubić - 15 lat 
  później odc. 2
16:30 Na sygnale odc. 235 - serial
16:55 Na sygnale odc. 236 - serial
17:25 Rodzinka.pl odc. 264 - serial
17:55 Zainwestuj w marzenia odc. 13
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:32 Kroniki F1 odc. 12
18:35 Za marzenia odc. 26 s. 2 - serial
19:30 Rodzinka.pl odc. 265 - serial
20:05 Zniewolony - film 
22:25 Wszyscy mają się dobrze 
  - dramat
00:15 Zawód: Amerykanin odc. 1 
  - serial

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1167

11:00 Weekendowa metamorfoza 

  odc. 1

12:00 Co za tydzień odc. 904

12:50 Projekt Lady odc. 3 s. 4

13:50 Strażnicy galaktyki - film

16:30 Wodecki Twist Festiwal „Chwytaj 

  dzień”

18:00 Big Brother Tydzień odc. 12

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5699

20:00 Szybcy i wściekli VI - film

22:45 Krytyczna decyzja - film

01:25 Big Brother Tydzień odc. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 28 - serial

09:05 Skok przez płot - film

10:50 Gwiezdne wojny III - Zemsta 

  Sithów - film

13:45 Tajemnica Zielonego Królestwa 

  - film

15:55 Sami swoi - komedia

17:45 Nasz nowy dom odc. 119

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 319

20:05 Gwiazdy dla Ziemi - Earth 

  Festival Uniejów 2019

23:05 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 

  Jorku odc. 185 - serial

00:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 

  Jorku odc. 186 - serial

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1319

07:00 Benny Hill odc. 53

07:35 Detektywi w akcji odc. 55 - serial

08:35 Galileo odc. 227

09:35 Galileo odc. 228

10:40 Mistrz gry - film

13:00 Gwiazdy kabaretu odc. 4

14:00 Nokaut odc. 5 - serial

15:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 279 - serial

16:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 280 - serial

17:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 281 - serial

18:00 Columbo odc. 4 - serial

20:00 Galileo odc. 229

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 188 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 189 - serial

23:00 Wyspa Cienia - horror

01:05 Hawaii 5.0 odc. 17 s. 6 - serial

07:15 Shimmer i Shine odc. 60 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 51 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 22 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 127 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 46 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 64 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 35 - serial
09:15 Bolek i Lolek odc. 13 - serial
09:30 Domisie odc. 348
10:00 Teleranek odc. 88
10:15 Strażak Sam odc. 25 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 15 s. 3 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 24 s. 6 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 20 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 9-10 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 9 s. 3 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 42 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 5 - serial
12:25 Miś Uszatek odc. 7-8 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 72 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 76 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 47 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 17 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 23 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 24
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 61 - serial
14:40 Tabaluga odc. 69 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 66
15:25 Yakari odc. 51 - serial
15:45 Domisie odc. 350
16:10 Nela - mała reporterka odc. 11
16:30 Dinotrux odc. 52 - serial
17:00 Bella i Sebastian odc. 27 - serial
17:10 Bella i Sebastian odc. 28 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 21 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 11 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 12 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 10 s. 3 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 23 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 3 - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 26 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 51 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 48 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 109
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 36 
  - serial
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05:15 Mama hiena - film
06:15 Wieczna miłość odc. 190 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 501 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
09:15 Czterdziestolatek odc. 3 - serial
10:15 Komisarz Alex odc. 145 
  s. 12 - serial
11:10 Ojciec Mateusz odc. 109 
  s. 9 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 Program rolny 
13:00 24 godziny na Alasce - raj 
  niedźwiedzia grizli - film
14:00 Elif odc. 502 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! odc. 354
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 62
16:05 Wieczna miłość odc. 191 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? odc. 3860
18:30 Korona królów odc. 237 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu odc. 2591
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! Odc. 356 
20:30 Polska - Izrael: studio - piłka 
  nożna
20:35 Polska - Izrael - piłka nożna
23:00 Ekstradycja odc. 4 s. 2 - serial
00:05 Uwięzione odc. 1 - serial

05:05 Prawo Agaty odc. 12 s. 3 - serial

06:05 Ukryta prawda odc. 597 - serial

07:05 Sąd rodzinny odc. 90 - serial

08:00 Szpital odc. 288 - serial

09:00 Big Brother Tydzień odc. 12

10:00 Big Brother Pobudka odc. 61

10:05 Mango - Telezakupy

11:45 19+ odc. 137 - serial

12:15 19+ odc. 138 - serial

12:45 Ukryta prawda odc. 352 - serial

13:45 Big Brother Popołudnie odc. 61

13:50 Sąd rodzinny odc. 91 - serial

14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 128 - serial

15:50 Szpital odc. 289 - serial

16:50 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 61

16:55 Prawo Agaty odc. 13 s. 3 - serial

17:55 Kryminalni odc. 6 s. 1 - serial

19:00 Żony Hollywood odc. 6 - serial

20:00 Big Brother odc. 69

21:00 Operacja Dunaj - komedia

23:10 Big Brother Nocą odc. 49

23:45 Niepamięć - film

02:15 Druga strona medalu odc. 8 s. 3

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 3 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 52 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 48 

  - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 37

09:00 Septagon odc. 60 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 51

11:30 Sekrety sąsiadów odc. 35 - serial

12:00 Galileo odc. 753

13:00 Detektywi w akcji odc. 52 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 179

15:00 Policjantki i policjanci odc. 499 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 97 

  - serial

17:00 Joker odc. 19

18:00 Septagon odc. 61 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 500 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 265 - serial

21:00 Gwiazdy kabaretu odc. 13

22:00 Galileo odc. 754

23:00 Robocop - film

01:10 STOP Drogówka odc. 194

06:00 Zbuntowany anioł odc. 238

07:00 Wojny magazynowe: Kanada 

  odc. 23 - serial

07:30 Wojny magazynowe: Kanada 

  odc. 24 - serial

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 116 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 17 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 82 

  s. 4 - serial

11:00 Zaklinaczka duchów odc. 83 

  s. 4 - serial

12:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 

  Vegas odc. 223 s. 2 - serial

13:00 112 - na każde wezwanie 

  odc. 47 - serial

13:30 Lekarze na start odc. 6 - serial

14:10 Lekarze na start odc. 7 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 95 s. 3 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 17 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 18 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 116 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 117 s. 3 - serial

20:00 Na dnie piekła - film

22:00 Maczeta zabija - film

01:00 Królowa ringu - film

07:00 Teledyski

08:00 Studio Kultura - rozmowy

08:20 Na kredyt - film krótkometrażowy

09:00 Stan posiadania - film

11:00 Chłopi odc. 1 - serial

12:05 Chłopi odc. 2 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Spotkania z muzyką odc. 32

14:35 Jak się pozbyć czarnego kota 

  - komedia

16:05 Życie jako śmiertelna choroba 

 przenoszona drogą płciową 

 - dramat

18:00 Bzik teatralny. Początek - film

19:05 Teledyski

19:25 Którędy po sztukę odc. 47

19:35 Videofan odc. 103

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Szczęście świata - dramat

22:10 Artyści odc. 7 - serial

23:05 Artyści odc. 8 - serial

00:00 Kronos odc. 36

06:50 Był taki dzień odc. 589

06:55 Dziennik telewizyjny

07:45 Pogranicze w ogniu odc. 8 - serial

08:50 Ex libris 

09:20 Historia III RP odc. 3 - film

09:45 Krótki kurs historii PZPR - film

10:00 Sensacje XX wieku odc. 87

10:35 Tropem niedźwiedzi odc. 2 - serial

11:30 Polska Kronika Filmowa odc. 18

11:50 Czas honoru. Powstanie 

  odc. 8 - serial

12:50 Sabrina - komedia

14:50 Świat z lotu ptaka odc. 4 - serial

15:55 Spór o historię odc. 186

16:35 Papież Wolności - 40 lat później 

  odc. 9 - serial

17:45 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:10 Flesz historii 

18:35 Polska Kronika Filmowa odc. 19

18:50 Pogranicze w ogniu odc. 9 - serial

20:00 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 4 - serial

22:00 Wojna i pokój odc. 4 - serial

22:55 Odtajnione akcje szpiegowskie 

  odc. 8 - serial

23:45 Z wyciągniętymi rękami - film

00:50 Encyklopedia II wojny światowej 

  odc. 91 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
09:30 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Grunt to droga 
11:50 Hwange
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Kosmos - film
13:20 Koncert życzeń
14:10 Listy do Eleny - film
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury  
16:55 Świadkowie
17:20 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:00 Msza Święta w intencji Ofiar 
  katastrofy smoleńskiej 
  w Bazylice Archikatedralnej 
  pw. Męczeństwa św. Jana 
  Chrzciciela w Warszawie 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań odc. 126 
  - serial
23:05 Śladami apostoła Pawła 
  odc. 6 - serial

06:00 Górski lekarz odc. 1 - serial

06:50 Coś dla Ciebie odc. 202

07:20 Familiada

07:55 Pytanie na śniadanie 

11:00 Panorama

11:05 Pogoda

11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 

  odc. 386

11:25 Rodzinka.pl odc. 190 s. 9 - serial

11:55 Barwy szczęścia odc. 2034 

  - serial

12:30 Koło fortuny

13:15 Miłosne potyczki odc. 99 - serial

14:10 Postaw na milion

15:10 Górski lekarz odc. 111 - serial

16:00 Koło fortuny

16:35 Familiada

17:10 Więzień miłości odc. 75 - serial

18:00 Panorama

18:25 Pogoda

18:30 Sport-telegram 

18:40 Na dobre i na złe odc. 688 

  - serial

19:30 Rodzinka.pl odc. 89 s. 4 - serial

20:10 Zemsta o jasnych oczach 

  odc. 1 - serial

22:05 Karbala - film 

00:10 Lewiatan - dramat

05:50 Uwaga! odc. 5699 

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

  odc. 15 s. 3

07:55 Akademia ogrodnika odc. 15

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2473

11:00 Ukryta prawda odc. 670 - serial

12:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 5

13:00 Szkoła odc. 413 - serial

14:00 Agent - gwiazdy odc. 5 s. 4

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 6

16:00 Szkoła odc. 414 - serial

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 6

18:00 Ukryta prawda odc. 671 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5700

20:10 Doradca smaku odc. 16 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2889 - serial

20:55 Milionerzy odc. 156

21:30 Projekt Lady odc. 4 s. 4

22:30 Szokujące potrawy odc. 2 - serial

23:35 American Pie II - komedia

01:40 Co za tydzień odc. 904 

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:45 Malanowski i Partnerzy 

  odc. 777 - serial

09:15 Malanowski i Partnerzy 

  odc. 778 - serial

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

  odc. 4 - serial

10:45 Dlaczego ja? odc. 637 - serial

11:45 Gliniarze odc. 198 - serial

12:40 Trudne sprawy odc. 519 - serial

13:40 Sekrety rodziny odc. 60 - serial

14:40 Dlaczego ja? odc. 390 - serial

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 4165

16:40 Gliniarze odc. 237 - serial

17:40 Sekrety rodziny odc. 61 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 471 - serial

20:10 Iluzja 2 - thriller

22:55 1000 lat po Ziemi - film

01:20 Tajemnice losu odc. 3311

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1320

07:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 12 - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 70 

  s. 6 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 279 - serial

10:00 Galileo odc. 229

11:00 V.I.P. odc. 10 s. 4 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 121 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 104 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 50 - serial

14:15 MacGyver odc. 91 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo odc. 24 

  s. 2 - serial

16:15 Drużyna A odc. 9 s. 5 - serial

17:15 Paulina odc. 102 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 108 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 106 - serial

20:00 Galileo odc. 231

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 200 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 201 - serial

22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 30 - serial

23:55 Strefa X - film

01:50 Benny Hill odc. 54

07:15 Shimmer i Shine odc. 1 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 52 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 23 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 128 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 47 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 65 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 36 - serial
09:15 Bolek i Lolek wśród górników 
  odc. 1 - serial
09:30 Domisie odc. 350
10:00 Mój zwierzyniec odc. 34
10:15 Strażak Sam odc. 1 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 16 s. 3 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 25 s. 6 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 21 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 11 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 12 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 10 s. 3 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 43 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 9-10 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 54 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 77 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 48 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 18 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 24 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 25
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 62 - serial
14:40 Tabaluga odc. 70 - serial
15:10 Mój zwierzyniec odc. 35
15:25 Yakari odc. 52 - serial
15:45 Domisie odc. 351
16:10 Nela - mała reporterka odc. 12
16:30 Miś Paddington odc. 1 - serial
17:00 Bella i Sebastian odc. 29 - serial
17:10 Bella i Sebastian odc. 30 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 22 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 13 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 11 s. 3 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 24 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 4 - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 27 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 52 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 49 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 111
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 37 
  - serial
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05:20 24 godziny na Alasce - raj 
	 	niedźwiedzia	grizli	-	film
06:15	Wieczna	miłość	odc.	191	
	 	s.	2	-	serial
07:05	Elif	odc.	502	-	serial
08:00	Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15	Kwadrans	polityczny
09:20	Czterdziestolatek	odc.	4	-	serial
10:15	Komisarz	Alex	odc.	146	
	 	s.	12	-	serial
11:10	Ojciec	Mateusz	odc.	110	
	 	s.	9	-	serial
12:00	Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda 
12:40	Magazyn	rolniczy	odc.	201
13:00	24	godziny	we	Wschodnich	
	 	Indiach	-	film
14:00	Elif	odc.	503	-	serial
15:00	Wiadomości
15:10 Pogoda
15:10 Pogoda
15:15	Alarm!	odc.	356
15:35	Okrasa	łamie	przepisy	odc.	63
16:05	Wieczna	miłość	odc.	192	
	 	s.	2	-	serial
17:00	Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30	Jaka	to	melodia?	odc.	3861
18:30	Korona	królów	odc.	238	-	serial
18:55	Jeden	z	dziesięciu
19:25	Sport	
19:30	Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10	Alarm!	odc.	357	
20:30	Leśniczówka	odc.	128	-	serial
21:00	Sisi	odc.	1	-	serial
22:00	Rolnik	szuka	żony	odc.	1	s.	5
23:05	Zaginiona	odc.	7	-	serial
00:05	Miasto	gniewu	odc.	28	s.	2	
  - serial

05:00	Prawo	Agaty	odc.	8	s.	3	-	serial

06:05	Ukryta	prawda	odc.	591	-	serial

07:05	Sąd	rodzinny	odc.	86	-	serial

08:00	Szpital	odc.	284	-	serial

09:00	Big	Brother	odc.	63

10:00	Big	Brother	Pobudka	odc.	57

10:05	Mango	-	Telezakupy

11:45	19+	odc.	129	-	serial

12:15	19+	odc.	130	-	serial

12:45	Ukryta	prawda	odc.	348	-	serial

13:45	Big	Brother	Popołudnie	odc.	57

13:50	Sąd	rodzinny	odc.	87	-	serial

14:50	Sędzia	Anna	Maria	Wesołowska	

	 	odc.	124	-	serial

15:50	Szpital	odc.	285	-	serial

16:50	Big	Brother	Podwieczorek	

	 	odc.	57

16:55	Prawo	Agaty	odc.	9	s.	3	-	serial

17:55	Żony	Hollywood	odc.	2	-	serial

18:55	Kryminalni	odc.	2	-	serial

20:00	Big	Brother	odc.	64

21:00	Nieuchwytny	cel	-	film

23:05	Big	Brother	Nocą	odc.	46

23:40	Krawiec	z	Panamy	-	thriller

01:55	Druga	strona	medalu	odc.	1	s.	3

06:00	Buffy:	postrach	wampirów	

	 	odc.	4	-	serial

07:05	Jeźdźcy	smoków:	Na	końcu	

	 	świata	odc.	27	-	serial

07:35	Dragon	Ball	Super	odc.	49	

  - serial

08:00	Nasz	nowy	dom	odc.	38

09:00	Septagon	odc.	61	-	serial

10:00	Hell’s	Kitchen	-	piekielna	kuchnia	

	 	odc.	52

11:30	Sekrety	sąsiadów	odc.	36	-	serial

12:00	Galileo	odc.	754

13:00	Detektywi	w	akcji	odc.	53	-	serial

14:00	STOP	Drogówka	odc.	180

15:00	Policjantki	i	policjanci	odc.	500	

  - serial

16:00	Gliniarz	i	prokurator	odc.	98	

  - serial

17:00	Joker	odc.	20

18:00	Septagon	odc.	62	-	serial

19:00	Policjantki	i	policjanci	odc.	501	

  - serial

20:00	Sprawiedliwi	-	wydział	kryminalny	

	 	odc.	266	-	serial

21:00	Legenda	o	Kolowracie	-	dramat

23:35	Trener	-	film	

02:30	STOP	Drogówka	odc.	19

06:00	Zbuntowany	anioł	odc.	239

07:00	Wojny	magazynowe:	Kanada	

	 	odc.	24	-	serial

07:30	Wojny	magazynowe:	Kanada	

	 	odc.	13	-	serial

08:00	Lombard.	Życie	pod	zastaw	

	 	odc.	117	s.	3	-	serial

09:00	Rodzinny	interes	odc.	18	-	serial

10:00	Zaklinaczka	duchów	odc.	83	

	 	s.	4	-	serial

11:00	Zaklinaczka	duchów	odc.	84	

	 	s.	4	-	serial

12:00	CSI:	Kryminalne	zagadki	Las	

	 	Vegas	odc.	301	s.	3	-	serial

13:00	112	-	na	każde	wezwanie	

	 	odc.	48	-	serial

13:30	Lekarze	na	start	odc.	7	-	serial

14:10	Lekarze	na	start	odc.	8	-	serial

15:00	Lombard.	Życie	pod	zastaw	

	 	odc.	96	s.	3	-	serial

16:00	Rodzinny	interes	odc.	18	-	serial

17:00	Rodzinny	interes	odc.	19	-	serial

18:00	Lombard.	Życie	pod	zastaw	

	 	odc.	117	s.	3	-	serial

19:00	Lombard.	Życie	pod	zastaw	

	 	odc.	118	s.	3	-	serial

20:00	Pocałunek	smoka	-	film

21:55	Przełęcz	ocalonych	-	film	

00:30	Odwet	-	film

07:00	Teledyski

08:00	Informacje	kulturalne

08:15	Studio	Kultura	-	rozmowy

08:35	Signum

09:05	Życie	jako	śmiertelna	choroba	

	 	przenoszona	drogą	płciową	

	 	-	dramat

11:00	Chłopi	odc.	3	-	serial

12:05	Chłopi	odc.	4	-	serial

13:10	Studio	Kultura	-	rozmowy

13:25	Studio	Kultura	-	niedziela	z...	

	 	odc.	554

14:20	Hi	way	-	komedia

16:05	Panna	Nikt	-	dramat

18:00	Ikony	muzyki	odc.	2	-	serial

18:55	Teledysk

19:20	Kronos	odc.	36

20:00	Informacje	kulturalne	

20:20	Młody	Tancerz	Roku	odc.	2

21:35	Fúsi	-	dramat

23:20	One.	Kobiety	Kultury	odc.	14

23:50	Adaptacja	-	film	krótkometrażowy

00:25	Malowanie	i	śpiewanie.	Jan	

	 	Kanty	Pawluśkiewicz	-	film

06:50	Był	taki	dzień	odc.	590

06:55	Dziennik	telewizyjny	

07:50	Pogranicze	w	ogniu	odc.	9	-	serial

08:55	Flesz	historii

09:25	Kochankowie	z	lasu	-	film

10:15	Sensacje	XX	wieku	odc.	89

10:45	Spór	o	historię	odc.	80

11:30	Fotograf	partyzantów	-	film

12:05	Polska	Kronika	Filmowa	odc.	19

12:25	Czas	honoru.	Powstanie	

	 	odc.	9	-	serial

13:20	Ryszard	III:	pogrzeb	króla	-	film

14:35	Historia	w	postaciach	zapisana	

	 	odc.	9	-	serial

16:15	Marzyciele	odc.	34	

16:45	Sny	stracone,	sny	odzyskane	

	 	-	film

17:15	Rajd	Podkowy	-	film

17:50	Było,	nie	minęło	-	kronika	

	 	zwiadowców	historii

18:20	Rodziny	Wyklętych	mają	głos	

	 	odc.	9

18:50	Polska	Kronika	Filmowa	odc.	19

19:15	Pogranicze	w	ogniu	odc.	10	

  - serial

20:20	Mury	runą	odc.	1	-	film

21:20	Wojna	generałów	odc.	2	-	serial

22:20	Chce	się	żyć	-	dramat

00:15	Sensacje	XX	wieku	odc.	89

08:00	Informacje	dnia	
08:15	Polski	punkt	widzenia
08:35	Słowo	życia	-	rozważanie	
	 	Ewangelii	dnia	
08:40	Świadkowie
09:10	Papież	Polak	do	Rodaków	
  - serial
09:50	100	cudownych	miejsc	
	 	na	świecie	-	serial
10:00	Informacje	dnia
10:15	Jak	my	to	widzimy	-	z	daleka	
	 	widać	lepiej
10:45	Zew	natury		
11:05	Mocni	w	wierze	
11:35	Myśląc	Ojczyzna
11:45	Święty	na	każdy	dzień	
11:50	100	cudownych	miejsc	
	 	na	świecie	-	serial
12:00	Anioł	Pański	
12:03	Informacje	dnia	
12:20	Sanktuaria	polskie
12:40	Pochodzenie	świata	-	film
13:40	Procesja	dziejów		
14:00	Dziesięć	przykazań	-	serial
14:55	Św.	Gerard	Majella	-	święty	
	 	na	nasze	czasy	-	film
15:50	Ma	się	rozumieć	
16:00	Informacje	dnia	
16:10	Jestem	mamą
16:30	Kalejdoskop	młodych	
16:50	Express	studencki	
17:00	100	cudownych	miejsc	
	 	na	świecie	-	serial
17:10	Prosto	o	gospodarce	
17:30	Okiem	kamery
18:00	Anioł	Pański	
18:05	Informacje	dni
18:15	Rozmowy	niedokończone
19:25	Święty	na	każdy	dzień	
19:30	Każdy	maluch	to	potrafi
19:45	Modlitwa	z	telefonicznym	
	 	udziałem	dzieci	
20:00	Informacje	dnia
20:20	Różaniec	
20:50	Myśląc	Ojczyzna
21:00	Apel	Jasnogórski	z	kaplicy	
	 	Cudownego	Obrazu	Matki	Bożej	
	 	Częstochowskiej	na	Jasnej	
	 	Górze	
21:20	Informacje	dnia	
21:40	Polski	punkt	widzenia
22:00	Głos	serca	odc.	33	-	serial
22:40	Dzieci	Andersa	-	Powrót	
	 	do	Afryki	-	film
23:50	100	cudownych	miejsc	
	 	na	świecie	-	serial

06:00	Górski	lekarz	odc.	2	-	serial
06:55	Módl	się	i	pracuj
07:20	Familiada
07:55	Pytanie	na	śniadanie
11:00	Panorama
11:05 Pogoda
11:10	Pytanie	na	śniadanie	-	ekstra	
	 	odc.	387
11:25	Rodzinka.pl	odc.	191	s.	9	-	serial
11:55	Barwy	szczęścia	odc.	2035	
  - serial
12:30	Koło	fortuny
13:15	Miłosne	potyczki	odc.	100	-	serial
14:10	Postaw	na	milion
15:10	Górski	lekarz	odc.	112	-	serial
16:00	Koło	fortuny
16:35	Familiada
17:10	Więzień	miłości	odc.	76	-	serial
18:00	Panorama
18:25 Pogoda
18:30	Sport-telegram	
18:40	Na	dobre	i	na	złe	odc.	689	
  - serial
19:30	Rodzinka.pl	odc.	90	s.	4	-	serial
20:10	Miłość	na	wybiegu	-	komedia
21:55	Rodzinka.pl	odc.	150	s.	6	-	serial
22:30	Rodzinka.pl	odc.	151	s.	6	-	serial
23:10	Zemsta	o	jasnych	oczach	
	 	odc.	1	-	serial
01:00	Luxus	-	prosta	historia	-	film

05:35	Mango	-	Telezakupy

06:50	Kuchenne	rewolucje	odc.	1	s.	7

07:50	Doradca	smaku	odc.	16	s.	10

08:00	Dzień	Dobry	TVN	odc.	2474

11:00	Ukryta	prawda	odc.	671	-	serial

12:00	SOS.	Ekipy	w	akcji	odc.	6

13:00	Szkoła	odc.	414	-	serial

14:00	Agent	-	gwiazdy	odc.	6	s.	4

15:00	Kuchenne	rewolucje	odc.	11	s.	6

16:00	Szkoła	odc.	415	-	serial

17:00	SOS.	Ekipy	w	akcji	odc.	7

18:00	Ukryta	prawda	odc.	672	-	serial

19:00	Fakty

19:35	Sport	

19:45	Pogoda

19:50	Uwaga!	odc.	5701

20:10	Doradca	smaku	odc.	18	s.	10

20:15	Na	Wspólnej	odc.	2890	-	serial

20:55	Milionerzy	odc.	157

21:35	Egzekutor	-	film

23:55	Kuba	Wojewódzki	odc.	9	s.	12

00:55	W	garniturach	odc.	4	-	serial

06:00	Nowy	dzień	z	Polsat	News

08:45	Malanowski	i	Partnerzy	

	 	odc.	779	-	serial

09:15	Malanowski	i	Partnerzy	

	 	odc.	780	-	serial

09:45	Dzień,	który	zmienił	moje	życie	

	 	odc.	5	-	serial

10:45	Dlaczego	ja?	odc.	638	-	serial

11:45	Gliniarze	odc.	199	-	serial

12:40	Trudne	sprawy	odc.	520	-	serial

13:40	Sekrety	rodziny	odc.	61	-	serial

14:40	Dlaczego	ja?	odc.	391	-	serial

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15	Interwencja	odc.	4166

16:40	Gliniarze	odc.	238	-	serial

17:40	Sekrety	rodziny	odc.	62	-	serial

18:50 Wydarzenia

19:20	Sport	

19:25	Pogoda

19:30	Świat	według	Kiepskich	

	 	odc.	81	-	serial

20:05	1000	lat	po	Ziemi	-	film

22:15	Adrenalina	m-	film

00:00	Nasz	nowy	dom	odc.	79

06:00	Top	10	lista	przebojów	odc.	1321

07:00	Buffy:	postrach	wampirów	

	 	odc.	1	s.	2	-	serial

08:00	Medicopter	117	odc.	71	

	 	s.	6	-	serial

09:00	Policjantki	i	policjanci		

	 	odc.	280	-	serial

10:00	Galileo	odc.	231

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

12:00	Miodowe	lata	odc.	106	-	serial

12:55	Miodowe	lata	odc.	108	-	serial

13:40	Sekrety	sąsiadów	odc.	51	-	serial

14:15	MacGyver	odc.	92	-	serial

15:15	Diagnoza	morderstwo	odc.	25	

	 	s.	2	-	serial

16:15	Drużyna	A	odc.	10	s.	5	-	serial

17:15	Medicopter	117	odc.	1	s.	1	

  - serial

18:15	Miodowe	lata	odc.	120	-	serial

19:05	Miodowe	lata	odc.	114	-	serial

20:00	Galileo	odc.	534

21:00	CSI:	Kryminalne	zagadki	Miami	

	 	odc.	202	-	serial

22:00	CSI:	Kryminalne	zagadki	Miami	

	 	odc.	203	-	serial

23:00	Zabić	Salazara	-	film

01:00	STOP	Drogówka	odc.	161

07:15	Shimmer	i	Shine	odc.	2	-	serial
07:40	Rodzina	Rabatków	odc.	3	-	serial
08:10	Stacyjkowo	odc.	24	-	serial
08:20	Pszczółka	Maja	odc.	129	-	serial
08:35	Pamiętnik	Florki	odc.	48	-	serial
08:50	Masza	i	niedźwiedź	odc.	1	
  - serial
09:00	Krecik	i	panda	odc.	37	-	serial
09:15	Bolek	i	Lolek	wśród	górników	
	 	odc.	2	-	serial
09:30	Domisie	odc.	351
10:00	Przyjaciele	lasu	odc.	35
10:15	Strażak	Sam	odc.	2	s.	8	-	serial
10:30	Świnka	Peppa	odc.	17	s.	3	
  - serial
10:35	Świnka	Peppa	odc.	26	s.	6	
  - serial
10:45	Andy	i	prehistoryczne	przygody	
	 	odc.	22	-	serial
11:05	Sara	i	Kaczorek	odc.	13	-	serial
11:10	Sara	i	Kaczorek	odc.	14	-	serial
11:25	My	Little	Pony:	Przyjaźń	to	magia	
	 	odc.	11	s.	3	-	serial
11:50	Shimmer	i	Shine	odc.	44	-	serial
12:20	Miś	Uszatek	odc.	13-15	-	serial
12:50	Stacyjkowo	odc.	73	-	serial
13:00	Pszczółka	Maja	odc.	78	-	serial
13:15	Pamiętnik	Florki	odc.	49	-	serial
13:30	Masza	i	niedźwiedź	odc.	19	
  - serial
13:35	Krecik	i	panda	odc.	25	-	serial
13:55	Teleranek	odc.	88
14:10	Timmy	i	przyjaciele	odc.	52	
  - serial
14:25	Dzień,	w	którym	Heniś	poznał...	
	 	odc.	63	-	serial
14:40	Tabaluga	odc.	71	-	serial
15:10	Przyjaciele	lasu	odc.	35
15:25	Yakari	odc.	1	-	serial
15:45	Domisie	odc.	354
16:10	Nela	-	mała	reporterka	odc.	13
16:30	Miś	Paddington	odc.	2	-	serial
17:00	Bella	i	Sebastian	odc.	31	-	serial
17:10	Bella	i	Sebastian	odc.	32	-	serial
17:25	Andy	i	prehistoryczne	przygody	
	 	odc.	23	-	serial
17:45	Sara	i	Kaczorek	odc.	15	-	serial
17:55	Sara	i	Kaczorek	odc.	16	-	serial
18:05	My	Little	Pony:	Przyjaźń	to	magia	
	 	odc.	12	s.	3	-	serial
18:30	Shimmer	i	Shine	odc.	25	-	serial
19:00	Rodzina	Rabatków	odc.	5	-	serial
19:20	Stacyjkowo	odc.	28	-	serial
19:30	Pszczółka	Maja	odc.	53	-	serial
19:45	Pamiętnik	Florki	odc.	50	-	serial
19:55	Czytanie	przed	spaniem,	czyli	
	 	cała	Polska	czyta	dzieciom	
	 	odc.	112
20:05	Masza	i	niedźwiedź	odc.	38	
  - serial
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05:20 24 godziny we Wschodnich 
	 	Indiach	-	film
06:15	Wieczna	miłość	odc.	192	
	 	s.	2	-	serial
07:05	Elif	odc.	503	-	serial
08:00	Wiadomości
08:10	Pogoda	poranna
08:15	Kwadrans	polityczny
08:40	Zakochaj	się	w	Polsce	odc.	108
09:15	Czterdziestolatek	odc.	5	-	serial
10:20	Komisarz	Alex	odc.	147	
	 	s.	12	-	serial
11:10	Ojciec	Mateusz	odc.	111	
	 	s.	9	-	serial
12:00	Wiadomości
12:15	Agrobiznes	
12:35	Agropogoda	
12:40	Rok	w	ogrodzie	extra	odc.	91
13:00	24	godziny	na	rafie	koralowej	
	 	-	film
14:00	Elif	odc.	504	-	serial
15:00	Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15	Alarm!	odc.	357	
15:35	Leśniczówka	odc.	128	-	serial
16:00	Wieczna	miłość	odc.	193	
	 	s.	2	-	serial
17:00	Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30	Memoriał	Ireny	Szewińskiej	
	 	-	lekkoatletyka
17:35	Memoriał	Ireny	Szewińskiej		
	 -	lekkoatletyka
19:25	Sport	
19:30	Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10	Alarm!	odc.	358	
20:30	Leśniczówka	odc.	129	-	serial
21:00	Wielki	test	o	policji
22:30	Rolnik	szuka	żony	odc.	2	s.	5
23:30	Bez	tożsamości	odc.	36	
	 	s.	2	-	serial
00:20	Ojciec	Leon,	bloger	dusz	-	film

05:05	Szkoła	odc.	1	-	serial

06:05	Ukryta	prawda	odc.	599	-	serial

07:05	Sąd	rodzinny	odc.	92	-	serial

08:00	Szpital	odc.	290	-	serial

09:00	Big	Brother	odc.	70

10:00	Big	Brother	Pobudka	odc.	63

10:05	Mango	-	Telezakupy

11:45	19+	odc.	140	-	serial

12:10	Kryminalni	odc.	7	-	serial

13:15	Ukryta	prawda	odc.	354	-	serial

14:15	Big	Brother	Popołudnie	odc.	63

14:20	Sąd	rodzinny	odc.	93	-	serial

15:20	Sędzia	Anna	Maria	Wesołowska	

	 	odc.	130	-	serial

16:20	Szpital	odc.	291	-	serial

17:15	Big	Brother	Podwieczorek	

	 	odc.	63

17:20	Milionerzy	odc.	2

17:55	Kryminalni	odc.	8	-	serial

19:00	Żony	Hollywood	odc.	8	-	serial

20:00	Big	Brother	odc.	71

21:00	Gracz	-	dramat

23:20	Big	Brother	Nocą	odc.	51

23:55	Honey	-	komedia

01:55	Druga	strona	medalu	odc.	2	s.	4

06:00	Buffy:	postrach	wampirów	

	 	odc.	5	-	serial

07:05	Jeźdźcy	smoków:	Na	końcu	

	 	świata	odc.	28	-	serial

07:35	Dragon	Ball	Super	odc.	50	

	 	-	serial

08:00	Nasz	nowy	dom	odc.	39

09:00	Septagon	odc.	62	-	serial

10:00	Hell’s	Kitchen	-	piekielna	kuchnia	

	 	odc.	53

11:30	Sekrety	sąsiadów	odc.	37	-	serial

12:00	Galileo	odc.	755

13:00	Detektywi	w	akcji	odc.	54	-	serial

14:00	STOP	Drogówka	odc.	181

15:00	Policjantki	i	policjanci	odc.	501	

	 	-	serial

16:00	Gliniarz	i	prokurator	odc.	99	

	 	-	serial

17:00	Joker	odc.	21

18:00	Septagon	odc.	63	-	serial

19:00	Policjantki	i	policjanci	odc.	502	

	 	-	serial

20:00	Sprawiedliwi	-	wydział	kryminalny		

	 odc.	267	-	serial

21:00	Cenny	ładunek	-	film

22:55	Autostopowicz	-	film

00:35	Transakcje	za	milion	dolarów	

	 	-	Los	Angeles	odc.	1	-	serial

06:00	Zbuntowany	anioł	odc.	240

07:00	Wojny	magazynowe:	Kanada	

	 	odc.	13	-	serial

07:30	Wojny	magazynowe:	Kanada	

	 	odc.	14	-	serial

08:00	Lombard.	Życie	pod	zastaw	

	 	odc.	118	s.	3	-	serial

09:00	Rodzinny	interes	odc.	19	-	serial

10:00	Zaklinaczka	duchów	odc.	84	

	 	s.	4	-	serial

11:00	Zaklinaczka	duchów	odc.	85	

	 	s.	4	-	serial

12:00	CSI:	Kryminalne	zagadki	Las	

	 	Vegas	odc.	302	s.	3	-	serial

13:00	112	-	na	każde	wezwanie	

	 	odc.	49	-	serial

13:30	Lekarze	na	start	odc.	8	-	serial

14:10	Lekarze	na	start	odc.	9	-	serial

15:00	Lombard.	Życie	pod	zastaw	

	 	odc.	97	s.	3	-	serial

16:00	Rodzinny	interes	odc.	19	-	serial

17:00	Rodzinny	interes	odc.	20	-	serial

18:00	Lombard.	Życie	pod	zastaw	

	 	odc.	118	s.	3	-	serial

19:00	Lombard.	Życie	pod	zastaw	

	 	odc.	119	s.	3	-	serial

20:00	Aleksander	-	dramat

23:20	Centurion	-	film

01:20	Bez	litości	odc.	2	-	serial

07:00	Teledyski

08:00	Informacje	kulturalne

08:15	Studio	Kultura	-	rozmowy	

	 	odc.	1463

08:35	Mój	atak	serca	-	film	 	

	 	krótkometrażowy

09:05	Panna	Nikt	-	dramat

11:00	Chłopi	odc.	5	-	serial

12:05	Chłopi	odc.	6	-	serial

13:10	Studio	Kultura	-	rozmowy	

	 	odc.	1463

13:25	50.	KFPP	Opole	2013	

	 	odc.	97	-	koncert

14:30	Pograbek	-	dramat

15:55	Mała	wielka	miłość	-	komedia

18:00	Aktorka	-	film	

19:15	Teledyski

19:30	Chuligan	literacki	odc.	130

20:00	Informacje	kulturalne

20:20	Dobra	żona	Dramat	

22:05	Pegaz	odc.	132

22:40	Łap	i	uciekaj!	-	film

00:25	Freeyo:	Wojtczak	/	Mazolewski	/	

	 	Gos	-	koncert

06:50	Był	taki	dzień	odc.	591
06:55	Dziennik	telewizyjny	
07:40	Pogranicze	w	ogniu	odc.	10	
	 	-	serial
08:50	Podróże	z	historią	odc.	40	s.	4
09:25	Sny	stracone,	sny	odzyskane	
	 	-	film
09:55	Rajd	Podkowy	-	film
10:30	Sensacje	XX	wieku	odc.	90
11:05	Mury	runą	odc.	1	-	film
12:00	Polska	Kronika	Filmowa	odc.	19
12:15	Czas	honoru.	Powstanie	
	 	odc.	10	-	serial
13:15	Wszystkie	kolory	świata	
	 	odc.	15	-	serial
14:20	Senator	-	film
15:30	Odtajnione	akcje	szpiegowskie	
	 	odc.	8	-	serial
16:25	Na	krawędzi	życia	-	film
17:05	Epitafium	dla	orłów	-	film
17:40	Było,	nie	minęło	-	kronika	
	 	zwiadowców	historii
18:05	Niecała	nieprawda	czyli	PRL	
	 	w	DTV	odc.	78
18:40	Polska	Kronika	Filmowa	odc.	19
18:55	Pogranicze	w	ogniu	odc.	11	
	 	-	serial
20:05	Konwój:	bitwa	o	Atlantyk	
	 	odc.	3	-	serial
21:05	Sekrety	amerykańskiej	mafii	
	 	odc.	5	-	serial
22:00	Marzyciele	odc.	34	
22:30	Plac	Zbawiciela	-	dramat
00:20	Sensacje	XX	wieku	odc.	90

08:00	Informacje	dnia
08:15	Polski	punkt	widzenia
08:40	Słowo	życia	-	rozważanie	
	 	Ewangelii	dnia	
08:45	Każdy	maluch	to	potrafi
09:00	Kalejdoskop	młodych	
09:20	Express	studencki	
09:25	Sanktuaria	polskie
09:45	Święty	na	każdy	dzień	
09:50	100	cudownych	miejsc	
	 	na	świecie	-	serial
10:00	Audiencja	Generalna	Ojca	
	 	Świętego	Franciszka	z	Watykanu	
11:00	Świat	na	wyciągnięcie	ręki	-	serial
11:25	Myśląc	Ojczyzna
11:40	Prosto	o	gospodarce	
12:00	Anioł	Pański	
12:03	Informacje	dnia
12:20	Szlif	księżnej	-	film
14:00	Głos	serca	odc.	33	-	serial
14:40	Wędrówka	serca	-	życie	
	 	ks.	Henriego	Nouwena	-	film
15:40	100	cudownych	miejsc	
	 	na	świecie	-	serial
15:50	Ma	się	rozumieć	
16:00	Informacje	dnia
16:10	Na	zdrowie	
16:30	Z	Benedyktem	XVI	rok,	po	roku	
	 	odc.	5	-	serial
17:00	Po	stronie	prawdy	
18:00	Anioł	Pański	
18:05	Informacje	dnia
18:15	Rozmowy	niedokończone
19:25	Święty	na	każdy	dzień	
19:30	Przygody	mobilków	-	serial	
19:45	Modlitwa	z	telefonicznym	
	 	udziałem	dzieci	
20:00	Informacje	dnia	
20:20	Różaniec	
20:50	Myśląc	Ojczyzna
21:00	Apel	Jasnogórski	z	kaplicy	
	 Cudownego	Obrazu	Matki	
	 Bożej	Częstochowskiej	
	 na	Jasnej	Górze	
21:20	Informacje	dnia
21:40	Polski	punkt	widzenia
22:00	Tekla	-	życie	dla	Ewangelii	-	film
23:00	Próba	wiary	-	serial
23:45	Święty	na	każdy	dzień	
23:50	100	cudownych	miejsc	
	 	na	świecie	-	serial

06:00	Górski	lekarz	odc.	3	-	serial

06:50	Pożyteczni.pl

07:20	Familiada

07:55	Pytanie	na	śniadanie	

11:00	Panorama

11:05 Pogoda

11:10	Pytanie	na	śniadanie

11:25	Rodzinka.pl	odc.	192	s.	9	-	serial

11:55	Barwy	szczęścia	odc.	2036	

	 	-	serial

12:30	Koło	fortuny

13:15	Miłosne	potyczki	odc.	101	-	serial

14:10	Postaw	na	milion

15:10	Górski	lekarz	odc.	113	-	serial

16:00	Koło	fortuny

16:35	Familiada

17:10	Więzień	miłości	odc.	77	-	serial

18:00	Panorama

18:25 Pogoda

18:30	Sport-telegram	

18:40	Na	dobre	i	na	złe	odc.	690	

	 	-	serial

19:30	Rodzinka.pl	odc.	91	s.	4	-	serial

20:10	Moja	super	eksdziewczyna	-	film

21:55	6	kul	-	film

00:00	Karbala	-	film	

05:35	Mango	-	Telezakupy

06:50	Kuchenne	rewolucje	odc.	2	s.	7

07:50	Doradca	smaku	odc.	18	s.	10	

08:00	Dzień	Dobry	TVN	odc.	2475

11:00	Ukryta	prawda	odc.	672	-	serial

12:00	SOS.	Ekipy	w	akcji	odc.	7

13:00	Szkoła	odc.	415	-	serial

14:00	Agent	-	gwiazdy	odc.	7	s.	4

15:00	Kuchenne	rewolucje	odc.	12	s.	6

16:00	Szkoła	odc.	416	-	serial

17:00	SOS.	Ekipy	w	akcji	odc.	8

18:00	Ukryta	prawda	odc.	673	-	serial

19:00	Fakty

19:35	Sport	

19:45	Pogoda

19:50	Uwaga!	odc.	5702

20:10	Doradca	smaku	odc.	17	s.	10

20:15	Na	Wspólnej	odc.	2891	-	serial

20:55	Milionerzy	odc.	158

21:30	Krucjata	Bourne’a	-	film

23:50	Sposób	na	teściową	-	komedia

02:00	American	Horror	Story:	Asylum	

	 	odc.	7	-	serial

06:00	Nowy	dzień	z	Polsat	News	

08:45	Malanowski	i	Partnerzy	

	 	odc.	781	-	serial

09:15	Malanowski	i	Partnerzy	

	 	odc.	782	-	serial

09:45	Dzień,	który	zmienił	moje	życie	

	 	odc.	6	-	serial

10:45	Dlaczego	ja?	odc.	639	-	serial

11:45	Gliniarze	odc.	200	-	serial

12:40	Trudne	sprawy	odc.	521	-	serial

13:40	Sekrety	rodziny	odc.	62	-	serial

14:40	Dlaczego	ja?	odc.	392	-	serial

15:50	Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15	Interwencja	odc.	4167

16:40	Gliniarze	odc.	239	-	serial

17:40	Sekrety	rodziny	odc.	63	-	serial

18:50	Wydarzenia

19:20	Sport	

19:25	Pogoda

19:30	Świat	według	Kiepskich	

	 	odc.	472	-	serial

20:10	Agentka	-	komedia

22:45	Agenci	bardzo	specjalni	

	 	-	komedia

01:10	Saga	„Zmierzch”	-	Zaćmienie	

	 	-	film

06:00	Top	10	lista	przebojów	odc.	1322

07:00	Buffy:	postrach	wampirów	

	 	odc.	2	s.	2	-	serial

08:00	Medicopter	117	odc.	72	

	 	s.	6	-	serial

09:00	Policjantki	i	policjanci		

	 	odc.	281	-	serial

10:00	Galileo	odc.	534

11:00	V.I.P.	odc.	12	s.	4	-	serial

12:00	Miodowe	lata	odc.	114	-	serial

12:55	Miodowe	lata	odc.	120	-	serial

13:40	Sekrety	sąsiadów	odc.	52	-	serial

14:15	MacGyver	odc.	93	-	serial

15:15	Diagnoza	morderstwo	odc.	26	

	 	s.	2	-	serial

16:15	Drużyna	A	odc.	11	s.	5	-	serial

17:15	Medicopter	117	odc.	1	-	serial

18:15	Miodowe	lata	odc.	100	-	serial

19:05	Miodowe	lata	odc.	103	-	serial

20:00	Galileo	odc.	535

21:00	CSI:	Kryminalne	zagadki	Miami	

	 	odc.	204	-	serial

22:00	CSI:	Kryminalne	zagadki	Miami	

	 	odc.	205	-	serial

23:00	Sprawiedliwi	-	wydział	kryminalny	

	 	odc.	31	-	serial

00:00	Śmiałek	-	film

07:15	Shimmer	i	Shine	odc.	3	-	serial
07:40	Rodzina	Rabatków	odc.	4	-	serial
08:10	Stacyjkowo	odc.	25	-	serial
08:20	Pszczółka	Maja	odc.	130	-	serial
08:35	Pamiętnik	Florki	odc.	49	-	serial
08:50	Masza	i	niedźwiedź	odc.	2	
	 	-	serial
09:00	Krecik	i	panda	odc.	38	-	serial
09:15	Bolek	i	Lolek	wśród	górników	
	 	odc.	3	-	serial
09:30	Domisie	odc.	354
10:00	Zwierzaki	Czytaki	odc.	66
10:15	Strażak	Sam	odc.	4	s.	8	-	serial
10:30	Świnka	Peppa	odc.	18	s.	3	
	 	-	serial
10:35	Świnka	Peppa	odc.	1	s.	6	-	serial
10:45	Andy	i	prehistoryczne	przygody	
	 	odc.	23	-	serial
11:05	Sara	i	Kaczorek	odc.	15	-	serial
11:10	Sara	i	Kaczorek	odc.	16	-	serial
11:25	My	Little	Pony:	Przyjaźń	to	magia	
	 	odc.	12	s.	3	-	serial
11:50	Shimmer	i	Shine	odc.	45	-	serial
12:20	Miś	Uszatek	odc.	16-18	-	serial
12:50	Stacyjkowo	odc.	56	-	serial
13:00	Pszczółka	Maja	odc.	79	-	serial
13:15	Pamiętnik	Florki	odc.	50	-	serial
13:30	Masza	i	niedźwiedź	odc.	22	
	 	-	serial
13:35	Krecik	i	panda	odc.	26	-	serial
13:55	Supełkowe	ABC	odc.	138
14:10	Timmy	i	przyjaciele	odc.	53	
	 	-	serial
14:25	Dzień,	w	którym	Heniś	poznał...	
	 	odc.	64	-	serial
14:40	Tabaluga	odc.	72	-	serial
15:10	Zwierzaki	Czytaki	odc.	48
15:25	Yakari	odc.	2	-	serial
15:45	Domisie	odc.	356
16:10	Nela	-	mała	reporterka	odc.	14
16:30	Miś	Paddington	odc.	3	-	serial
17:00	Bella	i	Sebastian	odc.	33	-	serial
17:10	Bella	i	Sebastian	odc.	34	-	serial
17:25	Andy	i	prehistoryczne	przygody	
	 	odc.	24	-	serial
17:45	Sara	i	Kaczorek	odc.	17	-	serial
17:55	Sara	i	Kaczorek	odc.	18	-	serial
18:05	My	Little	Pony:	Przyjaźń	to	magia	
	 	odc.	13	s.	3	-	serial
18:30	Shimmer	i	Shine	odc.	26	-	serial
19:00	Rodzina	Rabatków	odc.	6	-	serial
19:20	Stacyjkowo	odc.	29	-	serial
19:30	Pszczółka	Maja	odc.	54	-	serial
19:45	Pamiętnik	Florki	odc.	51	-	serial
19:55	Czytanie	przed	spaniem,	czyli	
	 	cała	Polska	czyta	dzieciom	
	 	odc.	85
20:05	Masza	i	niedźwiedź	odc.	39	
	 	-	serial



Czwartek 6 czerwca 2019 rozrywka 21

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

Ptysie
Składniki: 
mąka pszenna 0,20 kg
masło 0,10 kg
mleko lub woda 0,375 l
jaja 7 szt.
sól szczypta
tłuszcz do smarowania blachy
śmietanka kremówka
cukier puder.

Sposób wykonania:
Wodę z tłuszczem i solą zagotować, 

wsypać mąkę i szybko wymieszać. Zaparzo-
ną mąkę podgrzewać energicznie mieszając, 
aż masa będzie gładka i lśniąca i będzie od-
stawiać od brzegów naczynia.

Przełożyć ciasto do miski i dodawać po 
jednym jajku, stale ucierając do uzyskania 
odpowiedniej konsystencji. Formować cia-
sto z tuby na przygotowaną blachę. Piec 
od 240 ⁰C na złoty kolor, potem zmniejszyć 
temperaturę do 220  ⁰C . Podczas pieczenia 
kilkakrotnie otwierać piekarnik aby pozbyć 
się nadmiaru pary wodnej. Upieczone ciast-
ka ostudzić, przekrajać na pół i wypełniać 
ubitą śmietanką. Na wierzchu posypać cu-
krem pudrem. 

Smacznego!

PRZEPIS tygOdnIa
W centrum twojego zainteresowania znajdą się teraz kontakty towarzyskie. Może to do-
bra pora na urlop? Nie zastanawiaj się wiele, pakuj walizki i ruszaj w drogę. Nieważne 
czy w góry, czy na Mazury, czy za granicę. Wszędzie znajdziesz życzliwe osoby, z któ-
rymi mile spędzisz czas. Przyda ci się taka odskocznia od codziennych obowiązków. 
Nabierzesz sił i dystansu do kłopotów.

Postaw na spokój. To nie jest dobry czas, by rozpoczynać ryzykowne przedsięwzięcia 
czy konfrontować się z przeciwnikami. Odmienne poglądy innych ludzi wcale nie mu-
szą być wymierzone w ciebie. Zachowaj dystans i nie stawiaj siebie w centrum wszech-
świata. W najbliższych dniach bądź wyjątkowo ostrożny za kierownicą.

Znudziła ci się twoja obecna praca, masz dość szefa albo po prostu chcesz lepiej za-
rabiać? To dobry czas na poszukanie czegoś nowego. Zastanów się, czy masz jakiś 
talent, który może przynieść ci pieniądze. Przeglądaj oferty, na pewno coś dla siebie 
znajdziesz. Aplikuj bez wahania. W miłości będzie się działo. Zrobisz duże wrażenie na 
nowej osobie w towarzystwie.

W nadchodzących dniach będziesz rozdrażniona, łatwo wpadniesz w złość. Zmęczenie 
nie poprawi sytuacji. Postaraj się wyciszyć i choć trochę odpocząć. Odpuść sprzątanie, 
prasowanie i gotowanie. Nic się nie stanie, jeśli rodzina zje pizzę na obiad, a podłoga 
nie będzie lśnić. Jesteś ważniejsza.

Jeśli teraz planujesz urlop, na pewno będzie udany. Gwiazdy sprzyjają życiu towarzy-
skiemu oraz wyjazdom. Jeżeli jednak musisz chodzić do pracy, to też czeka cię dobry 
czas. Wymyślisz nowe rozwiązania, zyskasz w oczach współpracowników i przełożo-
nych.

Nie stawiaj sobie zbyt wysoko poprzeczki i nie bądź zbyt ambitny. Pozwól, by sprawy 
zawodowe toczyły się zwyczajowym rytmem, a unikniesz kłopotów. Finanse mają się 
dobrze, możesz pozwolić sobie na weekendowy wypad do SPA. Może spotkasz tam 
kogoś ciekawego?

Tydzień pod znakiem wyciszenia. Unikaj konfliktów, a jeśli czegoś nie rozumiesz, nie 
żądaj wyjaśnień,  tylko poczekaj,  aż  sytuacja sama się wyklaruje. Także w  relacjach 
z partnerem nie stawiaj spraw na ostrzu noża. Skup się na pozytywnych stronach tego 
związku.

Dobry  humor  będzie  ci  dopisywał,  zaczniesz  brylować w  towarzystwie.  To właśnie 
w nieformalnych okolicznościach załatwisz najwięcej spraw służbowych. Będziesz tak 
skuteczny, że zasłużysz na pochwałę przełożonego, a może nawet na premię. Zielone 
światło w miłości, nie obawiaj się wyznać swoich uczuć komuś, kto od dawna ci się 
podoba.

Poświęciłeś  ostatnio wiele  uwagi ważnym dla  ciebie  sprawom  i masz  nadzieję,  że 
wreszcie uda się doprowadzić je do końca. Pewnie tak będzie, ale nie od razu. Pojawią 
się pewne komplikacje. Nie odpuszczaj, wykonaj, co trzeba, wyjdzie ci to na dobre. 
Optymistycznie w kwestiach finansowych, jeśli planujesz coś kupić, teraz jest dobry 
czas, cena będzie korzystna.

Energia będzie cię wręcz rozsadzać i nabędziesz przekonania, że możesz góry przeno-
sić. Nie przesadzaj z hurraoptymizmem, mierz siły na zamiary, a ambicje przekładaj 
na swoje realne możliwości. Samotne Bliźnięta mają szansę spotkać na swojej drodze 
kogoś, kto je oczaruje. Nie będzie to materiał na trwały związek, raczej na gorący wa-
kacyjny romans.

Pozwól sobie na lenistwo i uwolnij się od codziennych trosk. Potrzeba ci odprężenia 
i na tym się skup. Dobrze zrobią ci kontakty z osobami, które lubisz. Jeśli poszukujesz 
kogoś bliskiego, nie odmawiaj, gdy otrzymasz zaproszenie na kolację. Z pozoru niecie-
kawa osoba zyska w twoich oczach, gdy spędzicie trochę czasu sam na sam.

Tylko przyjemności będą ci w głowie. Skąd je czerpać? Najlepiej z codziennych rytu-
ałów, jak na przykład picia kawy na tarasie czy pogaduszek przy lampce wina. Będziesz 
teraz pełen pozytywnej energii, co innych nastroi do ciebie pozytywnie. Możesz ocie-
plić stosunki z tymi, z którymi łączą cię do tej pory tylko sprawy służbowe. Poprawa 
w sferze finansów, będzie wpływ na konto.

Na zdjęciu Agata Janiszewska uczennica klasy 2TŻiUG z ZS 
w Kowalewie Pomorskim
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Święto radości i empatii
KOWALEWO POMORSKIE  Tegoroczny Dzień Dziecka w Kowalewie Pomorskim przebiegał pod hasłem po-
mocy dla Małgosi Dulki, małej mieszkanki Bielska, która musi przejść skomplikowaną i kosztowną operację.

Podczas rodzinnego pikniku, 
zorganizowanego przez Szkołę 
Podstawową w Kowalewie Po-
morskim, zebrano prawie 18 tys. 
złotych. Do pomocy włączyli się 
uczniowie, rodzice, nauczyciele 
i pracownicy szkoły, a także sa-
morządowcy i pracownicy wielu 
instytucji.

– Dzisiejszy dzień zapisu-
je się w historii naszego życia. 

Dzień życzliwości, serdeczności, 
ogromnego zaangażowania i cięż-
kiej pracy. Dzień pełen wzruszeń 
i wielkiej radości – mówią przed-
stawiciele społeczności „Pomoc 
dla Małgosi”. – Dziękujemy za 
to, że jesteście z nami, podtrzy-
mujecie nas na duchu, wierzy-
cie że nam się uda. Ogromnym 
szczęściem jest otaczać się taki-
mi ludźmi. Dzisiejszy dzień spra-

wił, że na konto Małgosi trafia 17 
tys. 760 złotych 86/100, a także 3 
euro.

Do tej pory na operację 
dziecka zebrano niemal 300 tys. 
złotych, brakuje jeszcze 114 tys. 
złotych. Zbiórka na stronie in-
ternetowej https://siepomaga/
gosia-dulka trwa do 9 czerwca. 
Brakuje już tak niewiele, każda 
podarowana złotówka przybliża 

Gosię do niezbędnej operacji.
Pomóc Małgosi można doko-

nując wpłaty na konto: Fundacja 
Pomocy Dzieciom i Osobom Cho-
rym “Kawałek Nieba”, Santander 
Bank 31 1090 2835 0000 0001 2173 
1374 Tytułem: “2103 pomoc dla 
Małgosi Dulki” wpłaty zagraniczne 
– foreign payments to help Mal-
gosia: Fundacja Pomocy Dzieciom 
i Osobom Chorym Kawałek Nieba 
PL31109028350000000121731374, 
swift code: WBKP-
PLPP, Santander Bank 
Title: “2103 Help for Malgosia Dul-
ka”.

Aby przekazać 1% podatku 
dla Małgosi należy w formularzu 
PIT wpisać KRS 0000382243 oraz 
w rubryce ’Informacje uzupełnia-
jące – cel szczegółowy 1%  wpisać 
„2103 pomoc dla Małgosi Dulki”.

1 czerwca był także świętem 
dla wszystkich dzieci, szkolny 
Dzień Dziecka stanowił bowiem 
finał „Bezpiecznego tygodnia”, 

profilaktycznej akcji przepro-
wadzanej w szkole podstawo-
wej. Organizatorzy przygotowali 
mnóstwo różnorodnych atrakcji, 
m.in. bezpłatne zabawy na dmu-
chanych trampolinach, możli-
wość przejażdżki samochodami 
terenowymi, mecz piłki ręcznej 
Dzieci kontra Rodzice, malowa-
nie twarzy, występy artystyczne 
dzieci i młodzieży, pokazy straży 
pożarnej i policji. Spragnionym 
i zgłodniałym serwowano pyszne 
ciasta, upieczone m.in. przez ro-
dziców uczniów. Kto chciał, mógł 
spróbować konkretniejszych 
smakołyków, tj. kiełbasek z roż-
na lub chleba ze smalcem i ogór-
kiem. Cały dochód zasilił konto, 
na którym zbierane są pieniądze 
na operację. Zebrane w czasie 
licytacji różnych gadżetów pie-
niądze także trafiły w całości na 
konto Pomoc dla Małgosi.

(tekst i fot. krzan)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Miejsca dla dzieci niepełnosprawnych

W 2017 r. ogłoszona została w ramach Programu kompleksowego wsparcia 
dla rodzin „Za życiem” specjalna edycja „Maluch+” – „Za życiem”. O dofi-
nansowanie mogły ubiegać się gminy. W ramach specjalnej edycji utwo-
rzonych zostało 77 nowych miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wy-
magających szczególnej opieki. Dodatkowo dostosowano 266 miejsc opieki 
na potrzeby dzieci z tej grupy, a dofinansowanie do funkcjonowania miejsc 
otrzymały 233 miejsca. Od 2018 r. specjalne dofinansowanie dla miejsc dla 
dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki realizowane 
jest w ramach głównego programu. O dofinansowanie mogą teraz wniosko-
wać nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale także osoby fizyczne, 
osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 
Tylko w zeszłym roku dofinansowanie do bieżącego funkcjonowania otrzy-
mało ponad 630 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych. W tegorocznej edycji 
będzie to kolejne 734 (dane pochodzą z rozstrzygnięcia konkursu ofert).

Przybywa miejsc opieki

Na koniec 2018 r. działało w Polsce  ok. 146 tys. miejsc 
opieki dla najmłodszych. To o prawie 74% więcej miejsc 
niż było jeszcze w 2015 roku. Tylko w tym roku dzię-
ki programowi Maluch + powstanie w Polsce 27,6 tys. 
nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w żłobkach, klu-
bach dziecięcych i opiekunów dziennych. Dla porównania 
w 2015 r. powstało z Maluchem+ 2,5 tys. miejsc opieki, 
czyli 10 raz mniej niż obecnie. Tak dobry wynik nie byłby 
możliwy bez zwiększenie budżetu programu. W ubiegło-
rocznej edycji „Maluch+” przeznaczono dla beneficjentów 
po raz pierwszy 450 mln zł, czyli trzy razy więcej środków 
niż jeszcze w 2017 r. Tyle samo jest do dyspozycji w tym 
roku.

Bezpieczniej w żłobkach 
i klubach dziecięcych

Dzięki nowym przepisom, które weszły w życie w 2018 r., wprowadzono w żłobkach przepisy regulujące wyżywienie dzieci w żłobkach. To nowa jakość, bo wcześniejsze przepisy nie regulowały kwestii żywienia, wskazując tylko obowiązek zapewnienia wyżywienia w żłobkach oraz możliwości higie-nicznego spożywania posiłków. W konsekwencji posiłki te nie były kontrolowane pod względem zawartości składników od-żywczych. Poza tym wprowadzono także obowiązek odbywania przez opiekunów i wolontariuszy cyklicznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, co także zwiększyło bezpieczeństwo dzieci. Oprócz tego, wszyscy pracownicy żłobków i klubów dziecięcych są sprawdzeni pod kątem tego, czy nie figurują w bazie danych rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym lub nie zostali skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

500 zł na jedno miejsce 

Jeśli chodzi o wysokość dofinan-
sowania miejsca dla dziecka nie-
pełnosprawnego lub wymagają-
cego szczególnej opieki, kwota 
ta w ramach Programu Maluch 
+ 2019 wynosi 500 zł, podczas 
gdy dla pozostałych miejsc - 
100 zł. Z puli na miejsce opieki 
dla dziecka niepełnosprawnego 
100 zł przeznaczone jest na ob-
niżenie opłat rodziców, a 400 zł 
dla podmiotu na sfinansowanie 
poniesionych kosztów.

Maluch+ dużym ułatwieniem
 

Taniej, łatwiej i bezpiecznie – dzięki programowi 
Maluch+ dzieci w całej Polsce, także te wymagające 
szczególnej opieki, mogą cieszyć się z nowych miejsc 
w żłobkach i klubach dziecięcych. Już na początku 
swojej kadencji rząd postawił sobie za cel rozwój in-
stytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W ten 
sposób program Maluch + stał się obok programu 
Rodzina 500+ jednym z głównych filarów skutecznej 
polityki rodzinnej. Coraz więcej rodziców może łączyć 
wychowanie dzieci z pracą zarobkową, ponieważ 
przybywa miejsc w żłobkach dzięki programowi Ma-
luch+.

Mniejsza opłata za żłobek

Ważne jest, by samorządy pamiętały także, że wsparcie z pro-
gramu nie kończy się na pomocy przy założeniu żłobka czy klubu 
dziecięcego. Co roku uczestniczy programu Maluch+ mogą liczyć 
na dofinansowanie istniejących miejsc opieki nad małymi dziećmi. 
Tylko w tym roku dofinansowanie otrzyma 74,6 tys. miejsc. Dzię-
ki temu rodzice płacą mniej za miejsce w żłobku czy klubie dzie-
cięcym. To dla nich oznacza realny zysk, szczególnie w przypadku 
korzystania z placówek publicznych. Średnia opłata miesięczna za 
pobyt dziecka w publicznym żłobku czy klubie dziecięcym jaką po-
noszą rodzice jest obecnie o 419 zł niższa w porównaniu do opłat 
w placówkach prywatnych. Co więcej, spada także wysokość opłat 
za miejsce w prywatnych żłobkach i klubach, które skorzystały 
z dofinansowania, jakie oferuje program Maluch+. W edycji 2019 
kwota dofinansowania, o którą obniżono miesięczną opłatę rodzi-
ców, wynosi100 zł w podmiotach niepublicznych.
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KALENDARIUM
Czwartek 6 czerwca
1891 – Rozpoczęło działalność Krakowskie Ochotnicze Towarzy-

stwo Ratunkowe, pierwsze pogotowie ratunkowe w Polsce i drugie 
w Europie (po wiedeńskim).

1941 – Feldmarszałek Wilhelm Keitel wydał w imieniu Adolfa Hi-
tlera rozkaz (Kommissarbefehl) nakazujący niemieckim oddziałom na 
przyszłym froncie wschodnim rozstrzeliwanie wziętych do niewoli ra-
dzieckich komisarzy politycznych.

1999 – Podczas rozgrywanych na polskich parkietach XXVII Mi-
strzostw Europy w Koszykówce Kobiet reprezentacja Polski zdobyła 
swój jedyny dotychczas tytuł mistrzowski, pokonując w finale w Kato-
wicach Francję 59:56.

Piątek 7 czerwca
1948 – Prezydent Edvard Beneš podał się do dymisji, nie godząc 

się na podpisanie konstytucji ustanawiającej w Czechosłowacji ustrój 
komunistyczny.

1991 – Na początku mszy świętej, którą tego dnia sprawował 
w Płocku Jan Paweł II, znakiem krzyża zostało zainaugurowane i rozpo-
częło działalność ewangelizacyjną Katolickie Radio Płock (obecnie Kato-
lickie Radio Diecezji Płockiej), pierwsza w kraju rozgłośnia katolicka.

2017 – Na łamach tygodnika „Nature” ogłoszono odkrycie datowa-
nych na 315 tys. lat szczątków Homo sapiens w Dżabal Ighud w połu-
dniowym Maroku, co oznacza, że człowiek rozumny istniał już 100 tys. 
lat wcześniej, niż dotychczas sądzono.

Sobota 8 czerwca
1945 – Wojna na Pacyfiku: płynący z Batawii (Dżakarty) do Singa-

puru wraz z 1600 żołnierzami japoński ciężki krążownik Ashigara został 
zatopiony przez brytyjski okręt podwodny HMS Trenchant, w wyniku 
czego zginęło ponad 1200 żołnierzy i 100 członków załogi. 400 żołnie-
rzy i 853 członków załogi zostało uratowanych przez eskortujący Ashi-
garę niszczyciel Kamikaze.

1956 – Minister spraw wewnętrznych Władysław Wicha wydał za-
rządzenie zgodnie z którym do wydawania paszportów została upo-
ważniona Milicja Obywatelska.

2008 – Robert Kubica jako pierwszy Polak w historii wygrał wyścig 
Formuły 1 – GP Kanady 2008.

Niedziela 9 czerwca
1928 – Charles Kingsford Smith i Charles Ulm na samolocie Fokker 

F.VII przelecieli po raz pierwszy (w dniach 31 maja-9 czerwca) nad Pacy-
fikiem, pokonując trasę o długości 12 tys. km między Oakland w Kalifor-
nii a Brisbane w Australii, z międzylądowaniami na Hawajach i Fidżi.

1943 – W odwecie za zabicie przez AK gestapowców Kappa i Tier-
linga Niemcy przeprowadzili masowe aresztowania mieszkańców Ję-
drzejowa: 11 osób zastrzelono w miejscu ich zamieszkania, a 25 wy-
wieziono do Kielc na śledztwo, w efekcie którego znaleźli się w obozie 
Auschwitz.

1999 – Wojna w Kosowie: podpisano porozumienie o warunkach 
wycofania wojsk serbskich z Kosowa oraz wejścia do prowincji sił mię-
dzynarodowych KFOR.

Poniedziałek 10 czerwca 
1856 – Lokalna gazeta została powiadomiona o odkryciu w wielko-

polskim Mikorzynie pierwszego z dwóch tzw. kamieni mikorzyńskich 
z domniemanymi wyobrażeniami słowiańskich bóstw i napisami ru-
nicznymi. W latach 70. XIX wieku uznano odkrycie za oszustwo nauko-
we.

1952 – W wyniku katastrofy bombowca Pe-2FT w Poznaniu praw-
dopodobnie zginęło 3 członków załogi i 6 cywilów (przechodniów oraz 
robotników pracujących w miejscu upadku samolotu), a kilkanaście 
osób odniosło rany.

1990 – W lecącym z Birmingham do hiszpańskiej Malagi samolocie 
BAC One-Eleven linii British Airways wypadła wadliwie przyśrubowana 
szyba w kabinie pilotów, co wywołało dekompresję i wyssanie przez 
powstały otwór kapitana, który zdołał zaczepić się nogami o wolant, 
zaś pęd powietrza przycisnął go do zewnętrznej ściany kabiny. Drugi 
pilot zdołał wylądować awaryjnie w Southampton, ocalając życie 89 
osób na pokładzie.

Wtorek 11 czerwca
1964 – W wyniku ataku szaleńca uzbrojonego w domowej robo-

ty miotacz ognia i lancę na szkołę podstawową w Kolonii zginęło 8 
uczniów i 2 nauczycieli, a 22 osoby (głównie uczniowie) zostały ranne. 
Zamachowiec popełnił samobójstwo zażywając truciznę.

1985 – Agent polskiego wywiadu Marian Zacharski oraz trzech 
innych szpiegów wschodnioeuropejskich zostało wymienionych na 25 
osób więzionych w krajach bloku wschodniego. Wymiany dokonano za 
pośrednictwem mecenasa Wolfganga Vogla na Moście Glienicke w Ber-
linie.

Środa 12 czerwca
1943 – Bitwa o Atlantyk: niemiecki U-Boot U-118 został zatopiony 

koło Wysp Kanaryjskich amerykańskimi bombami głębinowymi, w wy-
niku czego zginęło 43 członków załogi, a 16 pozostałych zostało wzię-
tych do niewoli.

1987 – Do Gdańska przybył papież Jan Paweł II. Spotkał się z mło-
dzieżą na Westerplatte, z chorymi, inwalidami oraz lekarzami i pielę-
gniarkami w bazylice mariackiej, po czym złożył kwiaty pod Pomnikiem 
Poległych Stoczniowców. Punktem kulminacyjnym wizyty w Gdańsku 
była msza na Zaspie dla około miliona osób.

2014 – Ofensywa Państwa Islamskiego w Iraku: w zdobytym przez 
dżihadystów Tikricie doszło do masakry 560-770 według Human Rights 
Watch lub 1700 według Państwa Islamskiego żołnierzy, rekrutów, poli-
cjantów i innych osób z otoczenia irackich sił bezpieczeństwa.

Źródło: wikipedia.org

Zapraszają na 
wyjątkową imprezę

REgIoN  Nawiązując do handlowych tradycji i przeszłości ku-
pieckiej, Miasto Grudziądz organizuje nową imprezę kulturalno-
handlową o nazwie Jarmark Spichrzowy. Przewidziano bogaty 
program, koncerty gwiazd jak  Dawid Kwiatkowski, Roksana Wę-
giel, Elektryczne Gitary i Piersi oraz szereg atrakcji. Grudziądz 
jest otwarty na turystów i zaprasza także mieszkańców naszego 
regionu, a patronatem medialnym wydarzenie objęło nasze wy-
dawnictwo i tygodniki: CLI, CGD, CRY, CWA

Wydarzenie odbywać się 
będzie od 8 do 16 czerwca 2019 
roku w najbardziej urokliwych 
zakątkach Grudziądza – przy 
ulicy Spichrzowej, w Rynku oraz 
na Błoniach Nadwiślańskich. Od 
tego roku urodziny miasta będą 
świętować z przytupem przez 
ponad tydzień! Podczas konfe-
rencji prasowej dotyczącej Jar-
marku prezydent Grudziądza 
Maciej Glamowski zaprosił na to 
wyjątkowe wydarzenie miesz-
kańców miasta i całego regionu.

– Liczymy na to, że dopisze 
frekwencja. To impreza skiero-
wana do mieszkańców jak i do 
turystów. Mamy nadzieję, że 
Grudziądz będzie licznie odwie-
dzany w tym czasie i rozpocz-
niemy nową tradycję, odwołując 
się do kupieckiej historii miasta 

– mówi prezydent Grudziądza 
Maciej Glamowski.

Jarmark Spichrzowy to 
impreza o charakterze regio-
nalnym. Swój udział w części 
handlowo-w y s t awiennic ze j 
zgłosili artyści, rękodzielnicy, 
producenci żywności ekologicz-
nej i tradycyjnej Kujaw i Pomo-
rza. – Wyjątkowość Jarmarku 
Spichrzowego pragniemy osią-
gnąć poprzez niepowtarzalny 
klimat, kameralność i atmos-
ferę miasta. Przez dziewięć dni 
jarmarkowe uliczki zapełnią się 
mimami, baśniowymi postacia-
mi, grajkami i szczudlarzami. 
Zaplanowaliśmy moc atrakcji dla 
dzieci w postaci spektakli, ani-
macji i warsztatów. Jarmarko-
wa estrada tętnić będzie dobrą 
muzyką i pozytywną energią, 

którą zapewnią gwiazdy polskiej 
sceny muzycznej, w tym Dawid 
Kwiatkowski, Roksana Węgiel, 
Elektryczne Gitary i Piersi – za-
powiadają organizatorzy.

Podczas Jarmarku otwar-
ty będzie spichlerz, w którym 
odbędzie się szereg wystaw 
i warsztatów. Ilość miejsc jest 
ograniczona, dlatego organiza-
torzy zainteresowanych proszą 
o zapisy, których można doko-
nać w Informacji Turystycznej. 
Zapisów można dokonywać te-
lefonicznie pod numerem: 56 46 
123 18, mailowo, wysyłając swoje 
zapytania na adres: it@gdz.pl 
lub osobiście w grudziądzkiej 
Informacji Turystycznej przy ul. 
Rynek 3-5.

(red), fot. ilustracyjne
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R E K L A M A

Absurdy cenzury
region  We wtorek 21 maja Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie zaprosiła Błażeja To-
rańskiego, autora książki „Knebel. Cenzura w PRL-u”. Dziennikarz wygłosił prelekcję pt. „Zakłamany 
świat cenzury na przykładzie PRL-u” posługując się cytatami ze swojej publikacji

– Mojemu pokoleniu cenzu-
ra kojarzy się z instytucją, czyli 
z Głównym Urzędem Kontro-
li Prasy, Publikacji i Widowisk, 
który swoją centralę miał przy 
Mysiej 5 w Warszawie, a delega-
tury w miastach wojewódzkich, 
a nawet powiatowych. Cenzura 
to zjawisko wielowymiarowe. 
Pierwsza o niej wzmianka w hi-
storii pojawiła się w „Państwie” 
Platona. Grecki filozof domagał 
się cenzurowania poezji i mitów, 
aby chronić dzieci przed demora-
lizacją. Nadal występuje wszędzie 
i w każdym kraju – powiedział na 
początku swojego wykładu To-
rański.

Po II wojnie światowej cen-
zura w Polsce została zinsty-
tucjonalizowana. Jeszcze przed   
zakończeniem walk zbrojnych, 
w sierpniu 1944 rząd lubelski po-
wołał Wydział Prasowo-Informa-
cyjny, na którego czele stanął Je-
rzy Borejsza, który jednocześnie 
został redaktorem naczelnym 
Rzeczpospolitej, organu PKWN. 
Miał liberalne podejście do swo-
jej pracy.

– Na pytanie redaktora, czy 
może opublikować dany tekst, 
odpowiadał na nie pytaniem. 
„A czy jest coś przeciwko Związ-
kowi Radzieckiemu i obywatelo-

wi Bierutowi?” Jeśli nie, to publi-
kujemy – mówił prelegent.

Niedostateczny brak czuj-
ności poskutkował odsunięciem 
Borejszy od zajmowania się tak 
ważną dziedziną. Zaproszono 
specjalistów z moskiewskie-
go Gławlitu (Głównego Urzędu 
Ochrony Tajemnicy Państwowej 
i Prasy), którzy zorganizowali re-
sort jak należy. Powstałe w stycz-
niu 1945 roku Centralne Biuro 
Kontroli Prasy, Publikacji i Wido-
wisk zostało podporządkowane 
Ministerstwu Bezpieczeństwa 
Publicznego. Rok później skory-
gowano firmie miano na Główny 
Urząd Kontroli Prasy, Publikacji 
i Widowisk. W 1981 r. z nazwy wy-
padło słowo „Prasy”.

– W tej instytucji nie liczy-
ły się kwalifikacje umysłowe, 
nie liczyła się wiedza z zakresu 
literatury, historii. Istotna była 
niepodważalna wiara w nowy 
wspaniały świat i marksizm-le-
ninizm. Pracownicy pochodzili 
przeważnie z awansu społeczne-
go. Zdarzało się, że kogoś brano 
prosto z budowy. Władza szybko 
odkryła, że po drugiej stronie są 
intelektualiści, ludzie myślący 
i podniesiono wymagania. W 1949 
roku kierownik Urzędu Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk z Ka-

towic żalił się, że „Aparat nasz 
jest słaby. Cenzor powinien do-
skonale orientować się w sytuacji 
politycznej kraju i międzynaro-
dowej, a tymczasem kogo mamy? 
Tych, którzy łaskawie chcą do nas 
przyjść, a przychodzą głupi.” Po-
dobnych przypadków były setki. 
Jeden z cenzorów nie zgodził się 
na druk pism świętego Tomasza 
z Akwinu,  bo nie wykazano się 
prawami autorskim, drugi  kwe-
stionował wiersz Mikołaja Reja, 
uznając, że nie jest napisany 
w języku polskim, nie słyszał 
o staropolszczyźnie. Trzeci nie 
zgodził się na druk kalendarza 
liturgicznego, który chciała wy-
dać diecezja częstochowska, bo 
Titus sanctus (św. Tytus) skoja-
rzył mu się z Josipem Broz Tito. 
W czasach Gierka wymagano już 
wyższego wykształcenia. Przyj-
mowano filozofów, historyków, 
polonistów. Przyciągała ich kasa, 
przydziały mieszkań, talony na 
samochody – kontynuował wy-
kład Torański.

Cenzura stawała się mniej 
restrykcyjna po każdym kryzysie 
politycznym. Wraz z uspokoje-
niem się sytuacji dokręcała śru-
bę. W 1977 roku uciekł do Szwecji 
Tomasz Strzyżewski, pracownik 
krakowskiej delegatury GUKPPiW. 

Zabrał ze sobą przepisane in-
strukcje i zalecenia cenzury z lat 
1973-1977. W 1977 roku londyń-
skie Wydawnictwo Aneks opubli-
kowało „Czarną księgę cenzury 
PRL” na podstawie jego notatek. 
W 1978 roku Alina Grabowska, 
dziennikarka Radia Wolna Euro-
pa przeprowadziła cykl rozmów 
ze Strzyżewskim (do znalezienia 
w internecie). Końcówka epo-
ki Gierka przyniosła załamanie 
gospodarcze, pustoszały półki 
w sklepach, nastroje społecz-
ne były coraz gorsze, natomiast 
w prasie, radiu i telewizji zakli-
nano rzeczywistość. W tamtym 
czasie cenzurowano wszystko: 
gazety, filmy, muzykę, spektakle 
teatralne i kabaretowe, mapy, 
obrazy, grafiki, nawet etykiety 
i instrukcje obsługi. Nie można 
było praktycznie pisać i mówić 
o czymkolwiek.

Klęski żywiołowe, wypadki 
w zakładach pracy, alkoholizm, 
narkomania, samobójstwa, prze-
stępczość, dramatyczna sytuacja 
w opiece zdrowotnej, pomory 
zwierząt hodowlanych w ówcze-
snych mediach nie istniały. Naj-
wyżej pojedyncze przypadki, jako 
przykład na sprawne działania 
odpowiednich służb. Po powsta-
niu Komitetu Obrony Robotni-

ków nie dopuszczano do wyda-
wania dzieł pisarzy, którzy byli 
z organizacją związani.

– Stefan Kisielewski, które-
mu cenzura masakrowała 90% 
twórczości, chciał opublikować 
w „Tygodniku Powszechnym” fe-
lieton o spacerze po lesie. Nie 
został puszczony, bo uznano, że 
autor namawia do walki party-
zanckiej przeciwko systemowi 
socjalistycznemu w Polsce. Za-
broniono druku prac naukowych 
prof. Stanisława Byliny, zajmują-
cego się badaniem ruchów here-
tyckich w średniowiecznej Euro-
pie i siłą rzeczy pisał o paleniu 
czarownic na stosach. Uznano, że 
Polacy mogą skojarzyć te treści 
z procesami robotników po wy-
darzeniach 1976 roku w Radomiu 
i Ursusie – podawał przykłady 
mówca.

Zmianę przyniosła ustawa 
o cenzurze uchwalona 31 lip-
ca 1981 r. Przewidziano w niej 
możliwość zaskarżenia decyzji 
cenzorskich do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. Ingerencje 
zaznaczano, zarówno w prasie 
jak i w książkach. 6 czerwca roz-
wiązano Główny Urząd Kontroli 
Publikacji i Widowisk, dopiero rok 
po częściowo wolnych wyborach.

Tekst i fot. (jd)

PowiaT  Młodzież na targach pracy

31 maja 2019 r. na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie odby-
ły się Targi Pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeź-
nie w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu. Osoby po-
szukujące zatrudnienia mogły skorzystać z fachowych porad doradców 
zawodowych i doradców Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej 
EURES, a także zapoznać się z krajowymi i zagranicznymi ofertami pracy.

Fot. Starostwo Powiatowe w wąbrzeźnie
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Szczęśliwa przynęta
CIEKAWOSTKA  Chyba każdy z nas posiadał lub posiada samochód, do którego zawsze podchodził z no-
stalgią. Taki samochód nigdy się nie psuł i dostarczał nam sporo szczęścia. Również w świecie lotnictwa 
istniały podobne maszyny. Jedną z nich był pewien bombowiec, który był ostrzeliwany z każdej możliwej 
strony, a mimo to przetrwał

Bombowiec B26 był “koniem rob-
oczym” amerykańskiego lotnictwa 
podczas II wojny światowej. W skład 
załogi wchodzili piloci, nawigator, 
bombardier i strzelcy pokładowi. 
Każda załoga wybierała nazwę dla 
bombowca i dzielnie malowała na 
przodzie kadłuba logo maszyny. B26 
był produkowany na masową skalę. 
Niestety nie był maszyną idealną. 
Wkrótce po wejściu do służby załogi 
przezywały go określeniem “widow 
maker””, czyli “twórca wdów”. Inne 

zachowane określenia to “latająca 
trumna” i “prostytutka”. To ostat-
nie określenie pochodziło od słabej 
ochrony bombowca, który nie miał 
“nic do ukrycia” przed niemieckimi 
myśliwcami.

Średnia długość życia załogi 
B-26 podczas II wojny światowej 
wynosiła 6 tygodni. Największym 
zagrożeniem była obrona przeci-
wlotnicza wroga. Gdy pocisk 
wystrzelony z ziemi eksplodował 
tuż przy maszynie załoga miała 

bardzo małe szanse na uratowanie 
się. Amerykańscy piloci, by wrócić 
do domu, musieli wylatać 50 misji 
bojowych. Większość załóg ledwo 
zdołało osiągnąć ten wynik. Był 
jednak samolot, który wylatał 202 
misje. Nadano mu nazwę Flak Bait. 
Po polsku można to przetłumaczyć 
dosłownie “przynęta dla artylerii”.

Samolot był tak pechowy 
jak i szczęśliwy. Podczas służby 
otrzymał wiele ciosów. Mechanicy 
naliczyli w nim 1000 dziur. I to 
wszystko w zaledwie dwa lata 
służby. Dowódcą szczęśliwego bom-
bowca był porucznik James Farrell. 
To on wymyślił także nazwę dla 
samolotu. Zaczerpnął ją od swojego 
psa, który nazywał się Flea Bait. 
Już w pierwszej misji bombowej 
nad Holandią Amerykanie przesz-
li szkołę życia. Natknęli się na 
niemiecką obronę przeciwlotniczą 
wyposażoną w działa o kalibrze 
88 mm. Potrafiły wystrzelić 15-20 
pocisków na minutę i zadziwiały 
skutecznością. Porucznik Farell i jego 
załoga mieli swoj patent na działa 

przeciwlotnicze. Wywnioskowali, 
że Niemcy potrzebują 17 sekund na 
namierzenie bombowca i 13 sekund 
na przeładowanie działka. Dzięki 
temu wiedzieli kiedy zanurkować 
samolot i szybko zbombardować 
cel.

Mmimo wszystko niemal co 
misję odłamki pocisków z dział 
wbijały się w kadłub samolotu. Flak 
Bait dwukrotnie wracał do bazy 
na jednym sprawnym silniku, raz 
z płonącym silnikiem dwa razy bez 
systemu hydraulicznego i raz bez 
przyrządów nawigacyjnych. Lot-
nicy z dumą malowali na kadłubie 
samolotu czerwone bomby. Każda 
z nich oznaczała 5 szczęśliwie 
zakończonych misji. Czarne bomby 
oznaczały misje nocne. Na kadłubie 
namalowano także pięć czerwonych 
kaczek. Oznaczały one misje “na wa-
bia”. Były one najgorsze, ponieważ 
bombowiec wysyłano nad tery-
torium wroga, by odkryć pozycje 
dział przeciwlotniczych. Ostatnim 
malunkiem jest mała swastyka. 
Oznacza jedyny zestrzelony przez 

załogę niemiecki myśliwiec.
Porucznik Farrell i jego załoga 

wrócili do domu w 1944 roku. Sa-
molot Flak Bait trafił w ręce kole-
jnych pilotów. Nie chcieli zmieniać 
szczęśliwej nazwy maszyny. Nowy 
pilot Sherman Best po latach chwalił 
samolot: “B 26 był dobrą maszyną 
do lotu, ale wymagał ciągłej uwagi. 
Z czasem rosła moja miłość do tego 
samolotu. Był dobrze zbudowany 
i potrafił przyjąć mnóstwo ciosów”. 

Ostatnia misja Flak Bait odbyła 
się 18 marca 1946 roku. Polegała na 
locie na jedno z Bawarskich lotnisk. 
Było juz po wojnie. Olbrzymia flota 
bombowców nie była już potrzebna. 
Żołnierze rozmontowywali je i prze-
wozili pozyskany metal do hut. Całe 
szczęście Flak Bait nie podzielił losu 
innych maszyn. Samolot rozmon-
towano i przewieziono do USA, 
gdize do dziś zdobi salę muzeum 
lotnictwa w Park Ridge. Nie usu-
wano z niego niczego. Pozostała 
rdza, pył, zarysowania kadłuba 
i inne “wojenne pamiątki”.

(pw)

XX wiek

W cichej spokojnej wsi...
W 1931 roku ogólnopolskie media rozpisywały się o zdarzeniach, do których 
doszło w Małych Radowiskach w powiecie wąbrzeskim.

Głównymi aktorami 
wydarzeń byli bracia Julian 
i Wincenty Truszkowscy, Teofil 
Ulm, Anna Truszkowska i An-
toni Kasprzak. Wdowiec An-
toni Truszkowski był rolnikiem 
mieszkającym w Małych Radow-
iskach. Miał dwóch synów i córkę: 
Juliana, Wincentego i Annę. 
W 1930 roku wdowiec ożenił się 
po raz drugi. Małżeństwo nie 

było dobrze dobrane. Macocha nie 
dogadała się z dziećmi. Wiadomo, 
że dzieci i macocha kłóciły się 
o ziemię.

W końcu ojciec zdecydował, 
że wydzierżawi ziemię niejaki-
emu Czajce z Wąbrzeźna. Dzieci 
Truszkowskiego były wściekłe. 
Namówiły sąsiadów, by ci obr-
zucili kamieniami Czajkę, który 
przybył, by zaklepać dzierżawę. 

Oprócz rzucania kamieni ktoś 
oddał kilka strzałów. Czajka 
został lekko ranny. Łącznie na 
ławie oskrażonych znalazło się 
aż 11 mieszkańców wsi! Sąd był 
łaskawy. Uznał winę, ale skazał 
na najwyżej kilkumiesięczne 
wyroki. Sprawa została na tyle 
załagodzona, że o Małych Radow-
iskach nie pisano już w gazetach.

(pw)

XX wiek

Franciszek i marcelowanie
Franciszek Świtalski z Wąbrzeźna został mistrzem czesania fryzur na Pomo-
rzu w 1935 roku.

Obecnie mamy wiele sa-
lonów fryzjerskich, ale nie 
ma cechu fryzjerskiego czyli 
organizacji, która łączyłaby 
właścicieli zakładów i dbała 
o jakość wykonywanych usług. 
Dawniej fryzjerzy byli zrzeszeni 
w cechu rzemieślniczym. Jednym 
z jego zadań było organizowanie 
konkursu fryzjerskiego. W 1935 
roku mistrzem został Franciszek 
Świtalski z Wąbrzeźna.

Zawody były bardzo cieka-
we. Brało w nich udział 15 na-
jlepszych fryzjerów z całego 
Pomorza. W sali Hotelu Pomor-
skiego w Kościerzynie mieli za 
zadanie wykonać czesanie dam-
skie. W latach 30-tych fryzjer 
musiał wykonać na głowie 
modelki charakterystyczne fale. 
Był to ówczesny krzyk mody. 
Ponieważ fale wymyślił fryzjer 
François Marcel ich wykony-

wanie nazywano “marcelow-
aniem”. Włosy należało falować 
na palcach i utrwalać przy po-
mocy gumy indyjskiej. Marce-
lowanie nie mogło odbywać się 
przy pomocy lokówek, ponieważ 
te psułyby naturalny efekt. To 
wszystko sprawiało, że wyczyn 
Świtalskiego z Wąbrzeźna można 
uznać za jeszcze wiekszy.

(pw)

Pomysły na 
Zielone Świątki
Zielone Świątki przed wojną były bardzo przy-
jemnym świętem i to niekoniecznie z religijnego 
punktu widzenia. Oto jak świętowano je w Golu-
biu w 1935 roku.

XX wiek

Zielone Świątki przypadały 
w okresie, gdy pogoda była już 
na tyle dobra, że organizowano 
potańcówki. W Golubiu czyniono to 
nad Drwęcą. Orkiestra grała do nocy, 
czasem odbywały się iluminacje, 
czyli rozpalano świece, itd. W 1935 
roku po raz pierwszy rozegrano 
także Długodystansowy Wyścig 
Kajakowy Mistrzostwo Pomorza. 
Trasa mierzyła 54 km. Kajakarze 
startowali z Golubia, a kończyli 
w Toruniu. Za ścigającymi ruszał 
rekreacyjny spływ kajakowy.

Kajakarze z Torunia i innych 

miast w Golubiu nocowali w swoich 
namiotach. Wieczorem w dniu 
Zielonych Świątek zwiedzali golub-
ski zamek. Rajd wyruszał z Golubia 
o 5 rano. Krótki postój robiono na 
zwiedzanie i wypoczynek nad jezi-
orem Okonin. Punktem zbornym 
przed wpłynięciem wspólnie do To-
runiu były ruiny zamku w Złotorii. 
Pomysł wyścigu jak i spływu jest 
bardzo ciekawy i być może ktoś 
pokusi się o wskrzeszenie tych im-
prez po tylu latach.

(pw)
fot. ilustracyjne
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Dla wszystkich mam
GMINA KSIĄŻKI  29 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach odbył się uroczysty Dzień Matki

O G Ł O S Z E N I E

W Dniu Matki przy kawie 
i ciastku uczestniczyły członki-
nie zarządu Kół Gospodyń Wiej-
skich gminy Książki. 

– Chciałam złożyć wszyst-
kim mamom serdeczne ży-
czenia – mówi Grażyna Ke-

sler. – Przede wszystkim dużo 
uśmiechu, zdrowia, radości i jak 
najmniej trosk.

– Cieszę się, że Gminny 
Ośrodek Kultury w Książkach to 
miejsce, w którym mieszkanki 
gminy mogą się integrować – 

dodaje Krzysztof Zieliński, wójt 
gminy Książki. 

Spotkanie uświetnił występ 
zespołu Książkowianka, który 
wykonał piękne, wiosenne bal-
lady.

Tekst i fot. (olagoralska)

Dokończenie ze str. 1
Jak podaje ZDW wdrożona została 
procedura zmierzająca do wyboru 
nowego wykonawcy, który zakoń-
czy zadanie w możliwie najkrót-
szym terminie. Działania związane 
z zabezpieczeniem placu budowy 
będą uwzględniały minimalizowa-
nie utrudnień dla mieszkańców 
posesji przylegających do drogi. 
W nowym postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia publicznego 
dokończenie prac będzie uwzględ-
niało podział zadania na części, by 
przyspieszyć prace.

– Nie będziemy akceptować 
nieuzasadnionych działań wyko-
nawców skutkujących znacznym 
wydłużeniem czasu utrudnień dla 
kierowców i mieszkańców – koń-
czy w swoim stanowisku ZDW Byd-
goszcz.

Rodźwięk między stanowiska-
mi obu stron jest aż nadto oczy-
wisty. Tym bardziej, że były już 
wykonawca zostaje przy swoim 
i twierdzi, że był w stanie zrealizo-
wać zadanie.

– Trakcja PRKiI S.A. uważa, 
że kontynuacja robót w oparciu 

wspomnianą umowę pozwoliła-
by na zakończenie kontraktu do 
końca 2019 r., co jest rozwiązaniem 
najkorzystniejszym z punktu wi-
dzenia gospodarowania środkami 
publicznymi oraz minimalizującym 
okres występowania niedogodno-
ści dla kierowców i mieszkańców, 
występujących podczas prowadza-
nia prac. Jednak wobec braku woli 
współpracy ze strony zamawiające-
go oraz odmowy podjęcia rozmów 
zmierzających do rozwiązania pro-
blemu, Trakcja PRKiI S.A. jest zmu-
szona do odstąpienia od umowy – 
twierdzi rzecznik firmy.

Co wynika z powyższego? Pew-
ne jest, że kierowcy nieprędko po-
jadą nową nawierzchnią z Wąbrzeź-
na w kierunku Stolna. Nie wiadomo 
kto i kiedy wykona remont oraz jak 
zakończy się spór pomiędzy stro-
nami. Pozostaje mieć nadzieję, że 
kolejny wykonawca remont zrobi, 
bo przecież mieszkańców niezbyt 
interesują zatargi pomiędzy pod-
miotami jak zamawiający i wyko-
nawca, oni chcą jeździć po dobrych 
drogach.

(ak), fot. archiwum

Koniec sagi...
Powiat
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Auto-Moto
Części i akcesoria

Auto-Zarębski-części i akcesoria samochodo-
we, 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, klimaty-
zacja, naprawy bieżące, Golub-Dobrzyń,  ul. 
Dziewanowskiego 22, tel. 602 199 314

Auto częśći AiR, Golub-Dobrzyń, ul. Tulipano-
wa 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, Wąbrzeź-
no,  ul. Wolności 48, tel. 731 600 310

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

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-
Gabar 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, ser-
wis, tel. 56 683 30 17

Auto Check-klimatyzacja, elektryka sam., ob-
sługa, naprawa, tel. 882 510 025

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

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

Auto Gaz-montaż instalacji gazowych, mecha-
nika pojazdowa, tel. 600 055 664

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

G.Nowakowski-auto naprawa, handel wulkani-
zacja, 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 samocho-
dowa, 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 po-
wypadkowe, 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 po-
jazdowa, wulkanizacja, geometria 3D, serwis 
klimatyzacji, Auto Pomoc 24h, Skępe, Józefko-
wo 4, tel. 508 086 766

Nowy serwis tachografów, legalizacja, naprawa, 
pobieranie danych analogowe i cyfrowe, Brod-
nica, 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 obrocie nieruchomościami. Oferujemy pro-
fesjonalne przeprowadzenie każdego rodzaju 
transakcji w nieruchomościach, Golub-Do-
brzyń, ul. Pod Arkadami 11, tel. 531 795 462

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

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

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

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

Sprzedam ziemię 8,46 ha w miejscowości 
Lisewo, gmina Golub-Dobrzyń, tel. 532 491 
355 

Wynajmę mieszkanie w domku gospodarczym 
z osobnym wejściem, Golub-Dobrzyń, tel. 888 
789 667 

Sprzedam 4 działki - 30a, nad jeziorem, jedna 
z budynkiem gospodarczym i małym stawem, 
Miliszewy 40, jezioro Kotlewo, tel. 604 111 
601 

Sprzedam dom z działką 150 tys., Wąbrzeźno, 
tel. 500 864 052   

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

Zatrudnimy pracowników do firmy pro-
dukcyjnej w Ostaszewie k. Torunia, 2 
zmiany, wolne weekendy i darmowy 
dojazd do pracy. Zadzwoń lub wyślij 
smsa „produkcja” 608549221”

Zatrudnimy mechanika maszyn i urządzeń pro-
dukcyjnych - atrakcyjne warunki zatrudnienia 
i umowa o pracę. Alpha Dam Sp. z  o.o., 87-
207 Dębowa Łąka 45, e-mail: info@alphadam.
com,  tel. 56 646 20 07 

Sprzedam jałówki cielne, tel. 889 121 732

Sprzedam kurczaki brojlery do uboju 
15.06.2019 tel. 693-110-176 

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
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

Projektornia-meble na wymiar: m.in. kuchenne, 
biurowe, szafy przesuwne. Wyposażenia firm, 
aptek, przychodni lekarskich, inst. pożytku pu-
blicznego, tel. 662 116 657

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

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

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

Gru-Met-piaskowanie z dojazdem. Usługi ślu-
sarsko-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, pa-
rapety, 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 grani-
tową. 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 maszy-
nowe, tel. 501 202 840

P.P.H.U Kalinowski-bramy, ogrodzenia, balu-
strady, 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, 
parapetów, moskitier, Rypin, ul. Kościuszki 54, 
tel. 509 728 154, 729 353 930

Schody drewniane, układanie podłóg/parkie-
tów, cyklinowanie, balustrady, tarasy, meble 
ogrodowe, Tłuchowo, tel. 602 636 101

Tynki cenentowo-wapienne. Długoletnie do-
świadczenie, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 607 349 
375

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E
Pracowników niepełnosprawnych. Praca 
w magazynie. Darmowy dojazd. Ostaszewo, 
tel. 606 829 141   

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: rol-
nicze, 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 kar-
piowatych, Wielka Łąka 61, tel. 606 638 810

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

Kurczaki brojlery wiejskie z własnego 
chowu, żywe lub oskubane, sprzedaż 
na koniec lipca, zapisy na telefon, 
możliwy dowóz, cena 6 zł/kg, tel. 538 
324 325

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

Usługi koparko ładowarką/wywrotką, meliora-
cje, odwodnienia, pomiary spadków, eko szam-
ba, Wola 9a, tel. 698 481 967

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

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

Oferuję prace na wysokościach, malowanie da-
chów z blachy zwykłej, ocynkowanej, blachoda-
chówki budynków mieszkalnych, inwentarskich 
lub garaży, tel. 888 074 164

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

Półwysep Wądzyn-sala weselna, imprezy oko-
licznościowe, 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 
okolicznościowe, Zbójno 152, tel. 698 142 767

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

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

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

Biuro Rachunkowe Dorota Garkowska, Golub-
Dobrzyń, 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, 
Golub-Dobrzyń, ul. Mickiewicza 1/17, tel. 668 
237 890

Prowadzenie dokumentacji: KPiR, ryczałt, pełna 
księgowość, Zus, kadry, płace, obsługa BHP, 
Tłuchowo, 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, mło-
dzież i dorosłych, Golub-Dobrzyń, ul. Pod Ar-
kadami 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. Rey-
monta 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
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Pomoc drogowa
Pomoc drogowa-autoholowanie-Gabar Wrocki, 
tel. 663 007 096

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

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

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

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042
Sklady opału

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

Agromax-autoryzowany sprzedawca katowickie-
go holdingu węglowego, Brodnica, tel. 56 498 
23 39

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

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

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 konsoli-
dacyjne, 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, naj-
lepsze warunki, najniższe koszty, tel. 54 288 30 
11

Poszukujemy pracowników na 
stanowisko Doradcy Klienta 
w Placówce Bankowej, umowa 
o pracę. Jeśli nie boisz się kon-
taktu z Klientem zadzwoń umó-
wimy się na spotkanie, tel. 606 
913 783 oraz 663 913 709

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

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 20

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

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

Ubezpieczenia
M. Kiełkowska, ubezpieczenia OC, AC, majątkowe, 
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 Wi-
słą, 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, życiowe, 
kredyty, inwestycje. Piotr Kycia, Lipno, ul. Mickie-
wicza 10, tel. 606 340 278

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

FHU Olek Sprzedaż dywanów, wykładzin, chodni-
ków, Ostrowite 22, tel. 501 621 145

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

Blum-Mar usługi leśne, wycinka drzew, pielęgnacja 
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 wpływem 
alkoholu, przekroczenie punktów karnych, operator 
wózków i maszyn budowlanych tel. 502 684 122

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

Rehabilitacja

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

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

Kupię bryczkę lub sanie konne, tel. 533 892 718 

Sprzedam kanapę, garderobę, dywan, futro, Golub-
Dobrzyń, tel. 532 834 892 



fotorelacja30 Czwartek 6 czerwca 2019 WABRZEZNO–CWA.PL

Prawie 14 tys. zł na leczenie Ignasia
GMINA DĘBOWA ŁĄKA  19 maja na boisku w Łobdowie odbył się Bezalkoholowy Festyn Rodzinny, które-
go celem było zebranie pieniędzy na leczenie Ignasia Stachulaka z Kurkocina. Dzięki ludziom wieliego serca 
udało się zebrać prawie 14 tys. zł

Organizatorem festynu był 
ks. proboszcz Piotr Rutkowski. 
Do pomocy w przygotowaniu 
pikniku bardzo aktywnie włą-
czyło się duże grono osób. Na 
uczestników tego wydarzenia 
czekało mnóstwo atrakcji. Były 
rozgrywki piłki nożnej, pokaz 
karate, występ bractwa rycer-
skiego, przejazd motocyklami, 
występ dzieci ze Szkoły podsta-
wowej w Łobdowie, zumba oraz 

malowanie twarzy, dmuchany 
zamek i zjeżdżalnia.

Nie zabrakło degustacji kieł-
basek z grilla oraz grochówki. 
Dla podniebienia była też słodka 
kawiarenka. Ciekawostką była 
loteria fantowa. Dużym zainte-
resowaniem cieszyła się również 
licytacja, podczas której można 
było m. in. wylicytować piłkę 
z autografem Zbigniewa Bońka.

– Jesteśmy niezmiernie 

wdzięczni ks. proboszczowi Pio-
trowi Rutkowskiemu za zorgani-
zowanie festynu oraz wszystkim 
osobom o wielkim sercu, które 
włączyły się w pomóc – mówią 
Przemysław i Agnieszka Stachu-
lak, rodzice małego Ignasia.

Podczas festynu zebrano 
13.855,84 gr., które zostały prze-
lane na konto, na pokrycie kosz-
tów leczenia Ignasia Stachulaka.

(ak), fot. nadesłane
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Kwiaty i wiersze dla mamy
GMINA RYŃSK  29 maja w świetlicy wiejskiej w Sitnie również Koła Gospodyń Wiejskich gminy Ryńsk 
świętowały Dzień Matki

R E K L A M A

Spotkanie, w którym uczest-
niczyły przewodniczące gminnych 
stowarzyszeń KGW oraz osoby 
zaprzyjaźnione z kołem, pomogli 
przygotować strażacy z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Sitnie 
oraz sołtys wsi. Tego popołudnia 
kobiety zostały przywitane pro-
gramem słowno – muzycznym 
oraz uroczystym obiadem. Miłą 
niespodzianką były również kwia-
ty wręczone wszystkim obecnym 
w świetlicy kobietom przez Wła-

dysława Łukasika, wójta gminy 
Ryńsk oraz Łukasza Gapińskiego, 
zastępcę wójta. 

–  Bycie mamą to wyzwanie 
i obowiązek – mówi Łukasik. – 
Można stracić majątek, przyja-
ciele mogą zdradzić, ale mama 
zawsze będzie wierna swojemu 
dziecku.

Dzień Matki w Sitnie był 
również dobrym pretekstem do 
podsumowania minionej zbiór-
ki na rzecz Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Podczas  
27. finału WOŚP sztab wąbrzeski 
zebrał prawie 42 tys. zł. Również 
Koła Gospodyń Wiejskich gmi-
ny Ryńsk przyczyniły się do tego 
sukcesu! Aktywne kobiety prze-
kazały do licytacji organizowanej 
przez Wąbrzeski Dom Kultury 
torty i gadżety, sprzedały również 
dla WOŚP ponad sto blach ciasta, 
z których uzbierały 4900 zł. 

Tekst i fot. (olagoralska)
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Unia rozbita w Jabłonowie
PIŁKA NOŻNA  iłkarze wąbrzeskiej Unii odnieśli kolejną wysoką porażkę w meczu wyjazdowym. Tym 
razem niebiesko-biali przegrali z Naprzodem Jabłonowo Pomorskie 4:0

Początek spotkanie nie zapo-
wiadał klęski unitów. W pierw-
szych minutach zawodnicy obu 
drużyn grali zachowawczo, jed-
nak to wąbrzeźnianie byli nieco 
aktywniejsi w ofensywie. Nie-
stety w 13. minucie gospodarze 
dość niespodziewanie wyszli na 
prowadzenie. Po dośrodkowa-
niu rosły Valentin Dah wygrał 

pojedynek główkowy z obrońca-
mi Unii i zgrał piłkę do niepilno-
wanego Mateusza Prylewskiego. 
Napastnik Naprzodu, będąc na 
czystej pozycji, nie zmarnował 
okazji i pokonał Marcina Gro-
dzickiego. Sześć minut później 
Arkadiusz Kozłowski wykonywał 
rzut wolny z bocznej strefy bo-
iska. Zawodnik rywali posłał fut-

bolówkę w pole karne, a w po-
wstałym zamieszaniu najlepiej 
odnalazł się Bartosz Leiss, który 
mocnym strzałem podwyższył 
rezultat.

W 24. minucie było już 3:0 
dla piłkarzy z Jabłonowa. Tym 
razem Szymon Hanzek wyłuskał 
piłkę przed polem karnym Unii 
i podał do Valentina Daha. Ten 
odegrał do Mateusza Prylew-
skiego, który strzałem w długi 
róg ponownie pokonał naszego 
golkipera. Po stracie trzeciej 
bramki unici się przebudzili. 
W 25. minucie dobrze główko-
wał Tomasz Niemyta, jednak 
uderzenie tuż przed linią bram-
kową złapał Andrzej Szreiber. 
W pierwszej połowie szansę na 
zniwelowanie rezultatu miał 
jeszcze Paweł Mazurowski, ale 
piłka po jego strzale trafiła 

w słupek.
W drugiej odsłonie wąbrzeź-

nianie starali się odrobić straty, 
z kolei Naprzód umiejętnie się 
bronił i nie pozwalał unitom 
na zbyt wiele. Dodatkowo w 59. 
minucie bramkarz gospodarzy 
długim wykopem posłał piłkę do 
Mateusza Prylewskiego, który 
przelobował Marcina Grodzic-
kiego i zdobył czwartą, a swo-
ją trzecią, bramkę. Unia mogła 
zmniejszyć rozmiary porażki 
tuż przed końcem meczu, jed-
nak strzał Szymona Marszałka 
został zablokowany.

W spotkaniu miało miejsce 
również niecodzienne zdarze-
nie. W drugiej połowie dwiema 
żółtymi kartkami został ukara-
ny zawodnik Naprzodu Janusz 
Olach. Pierwsza kartka, otrzy-
mana w 54. minucie, została 

jednak błędnie przez arbitra 
przypisana zawodnikowi z nu-
merem 7, czyli Bartoszowi Wil-
kanowskiemu. W konsekwencji 
druga kartka, otrzymana w 61. 
minucie, nie spowodowała po-
kazania Januszowi Olachowi 
czerwonego kartonika.

Naprzód Jabłonowo Pomor-
skie – Unia Wąbrzeźno 4:0 (3:0)

Bramki: 1:0 M. Prylewski (13’), 
2:0 B. Leiss (19’), 3:0 M. Prylewski 
(24’), 4:0 M. Prylewski (59’)

Unia: M. Grodzicki – T. Nie-
myt, D. Hancyk, R. Drapiewski, 
Dar. Kalinowski – J. Sajda (80’ W. 
Leis), J. Godlewski (68’ M. Mar-
szałek), K. Kamycki (80’ Daw. 
Kalinowski), F. Ciechacki – T. 
Liszaj (68’ S. Marszałek), P. Ma-
zurowski

(ak) za mks-unia.eu; 
fot. Radek Cisło

Piłka nożna

Mobilna Akademia 
Młodych Orłów
W czwartek 6 czerwca o godzinie 16:30 na boisku Szkoły Podstawowej nr 3 odbę-
dzie się bezpłatne szkolenie w ramach Mobilnej Akademii Młodych Orłów.

Zajęcia są skierowane 
przede wszystkim dla trene-
rów, instruktorów i nauczycie-
li, jednak udział w nich mogą 
wziąć również pozostali chętni. 

Mobilna Akademia Młodych Or-
łów to nowy projekt w ramach 
Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
Celem szkoleń jest podnoszenie 
kwalifikacji w zakresie treningu 

dla dzieci i młodzieży oraz mo-
nitoring wyróżniających się za-
wodników w danym powiecie.

Organizatorzy informują, iż 
szkolenie w Wąbrzeźnie odbę-
dzie się 6 czerwca (czwartek) 
bieżącego roku w godzinach 
16:30-19:00 na boisku przy Szko-
le Podstawowej nr 3. Szkolenie 
jest bezpłatne i składa się z czę-
ści teoretycznej, treningu po-
kazowego oraz gry selekcyjnej. 
Zajęcia są skierowane zarówno 
do trenerów, nauczycieli wycho-
wania fizycznego, jak i rodziców 
oraz osób zainteresowanych 
tematyką piłki nożnej. Czwart-
kowe zajęcia odbędą się pod ha-
słem „Kreatywność”.

(red), fot. ilustracyjne

Zbierają chętnych 
do szkółki
Wąbrzeski samorząd planuje uruchomić w naszym 
mieście szkółkę kolarską dla dzieci z klas IV–VIII szko-
ły podstawowej.

Kolarstwo

Zajęcia odbywałyby się dwa 
razy w tygodniu po 120 minut i by-
łyby prowadzone przez wykwalifi-
kowanych instruktorów kolarstwa 
od września br. Rodziców, których 
dzieci chciałyby uczęszczać do 
szkółki, urzędnicy ratusza zapra-
szają do wypełnienia formularza 
zgłoszeniowego. Rejestracja zajmie 
nie więcej niż 2 minuty – wystarczy 
podać tylko dane, które są niezbęd-
ne przy wstępnym naborze. Zgło-

szenie nie jest wiążące.
Pod koniec wakacji odbędzie 

się spotkanie z zainteresowanymi 
osobami i dopiero wtedy będzie 
można podjąć decyzję o zapisaniu 
dziecka do szkółki kolarskiej. O ter-
minie spotkania telefonicznie po-
informowane zostaną osoby, które 
wypełnią formularz. Znajdziecie go 
na https://szkolkakolarska.konfeo.
com.

(red), fot. ilustracyjne


