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4,5 miliona zł na 
inwestycje

str. 2

WĄBRZEŹNO  Oddany w ubiegłym roku do użytku amfiteatr 
na Podzamczu odsłania kolejną niespodziankę. Kilka dni temu 
u jego podnóża stanęła drewniana budka. W jakim celu?

Lody i napoje 
z drewniaka?
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Czy w sezonie letnim będzie 
to zaplecze dla ratowników na 
plaży? Nic z tych rzeczy. Okazu-
je się, że sztandarowa inwestycja 
poprzednich władz miasta, czyli 
modernizacja amfiteatru kosztu-
jąca ponad 4 mln zł, była, oględnie 
mówiąc, niedopracowana. W no-
wych pomieszczeniach amfiteatru 
nie można prowadzić zarobkowej 
działalności gastronomicznej, po-
nieważ... pociągnęłoby to za sobą 
konieczność zwrotu dofinansowa-
nia ze środków unijnych. Obecny 
burmistrz został więc niejako zmu-
szony do zastosowania doraźnych 
rozwiązań, aby wypoczywający na 
plaży wąbrzeźnianie oraz goście nie 
musieli targać ze sobą koszy zapa-
sów jedzenia i picia.

Rozwiązanie tymczasowe
Wyjaśnienie, uzasadniające 

cel postawienia drewnianej bud-
ki nad jeziorem, podaje burmistrz 
Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski. – 
Umowa dotycząca dofinansowania 
na modernizację amfiteatru prze-
widuje, że jeszcze przez pięć lat nie 
można prowadzić w tym budynku 
działalności zarobkowej. W prze-
ciwnym razie musielibyśmy oddać 
dofinansowanie. Brak możliwości 
prowadzenia sprzedaży w amfite-
atrze wynika z przepisów. Gdyby 
w przeszłości było inne podejście 
do wniosku o dofinansowanie, by-
łoby łatwiej. Teraz musimy trochę 
się napracować, żeby to wyprosto-
wać. Ale jestem dobrej myśli. Za-
kładam, że aktualne rozwiązanie 

jest tylko tymczasowe. Być może 
uda się nam przyspieszyć możli-
wość wprowadzenia gastronomii 
do budynku amfiteatru – tłumaczy 
burmistrz Zygnarowski. – Ponadto 
przy budynku Spójni postawiliśmy 
także toi-toi. Jednak w sezonie, 
w ciągu dnia otwarte będą również 
toalety w amfiteatrze. Toi-toi może 
się jednak przydać osobom, które 
na plaży się zasiedzą trochę dłużej 
– dodaje.

Opinie podzielone, ale 
w większości przychylne
Choć opinie na temat drew-

nianej budki, postawionej niemal 
w tym samy miejscu, w którym 
jeszcze dwadzieścia lat temu znaj-
dowała się letnia kawiarenka Boja, 
są podzielone, to zdecydowana 
większość głosów pozytywnie oce-
nia pomysł burmistrza. „Będzie tak 
jak 20 lat temu, gdy stał drewniany 
barak na plaży” – pisze jeden z ko-
mentujących informację burmi-
strza na facebooku. „Podejrzewam, 
że wiele jeszcze niespodzianek po-
przednia władza wam pozostawiła. 
Czas pokaże. A z tego co widzę, to 
jest tam jeszcze trochę miejsca 
dla starszego pana z saturatorem 
i watą cukrową (nie wiem, czym się 
wtedy kierowali budując amfite-
atr)” – głosi kolejny komentarz.

Dokończenie na str. 2

Rozwiązanie tymczasowe – drewniana budka

Wąbrzeźno

Kompletnie 
pijany 68-latek...
W miniony poniedziałek na ul. Wolności doszło do koli-
zji. Jak ustalili policjanci, kierowca fiata seicento zaczął 
nagle cofać i uderzył w jadącego za nim opla. Jednak 
główną przyczyną tego był stan jego trzeźwości.

W poniedziałkowy wieczór 
(13.05.19 r.) ok. godz. 20.30 policjanci 
wąbrzeskiej drogówki pojechali na 
ul. Wolności, gdzie miało dojść do 
kolizji.

– Mundurowi na miejscu od 
razu zauważyli, że 68-letni kie-
rowca fiata dziwnie się zachowy-
wał. Ich podejrzenia potwierdziło 
badanie trzeźwości mężczyzny, 

które wykazało prawie 2 promi-
le alkoholu w jego organizmie. Na 
szczęście nikt nie odniósł obrażeń 
w tym zdarzeniu – mówi sierż. szt. 
Krzysztof Świerczyński z Komendy 
Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.

Mężczyzna oczywiście stracił 
prawo jazdy. Teraz grozi mu do  
2 lat więzienia.

(ak). fot. ilustracyjne
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4,5 miliona zł na inwestycje
GMINA DĘBOWA ŁĄKA  W gminie Dębowa Łąka aktualnie realizowanych jest kilka znaczących inwe-
stycji – budowa  świetlicy w Kurkocinie, budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wiel-
kich Radowiskach oraz przebudowa drogi gminnej w Dębowej Łące. Ich łączna wartość to niemal  
4,5 mln złotych

Dokończenie ze str. 1
„Amfiteatr jak z bajki. A obok drew-
niak jak z targowiska? Czy to cza-
sem się nie gryzie...? Można było 
tam postawić Food truck z hot-
dogami z Biedronki??? Wąbrzeźno 
raczej ma prawa miejskie” – oce-
nia kolejny internauta. Jednak 
większość komentarzy utrzymana 
jest w tonie zdecydowanej apro-
baty: super pomysł, pięknie, dobry 
pomysł itp. 

Troszkę historii
Pierwszy amfiteatr na Pod-

zamczu został wybudowany 
w czynie społecznym jeszcze w la-

tach sześćdziesiątych dwudzieste-
go stulecia. Ale oprócz zadaszonej 
sceny, drewnianych ławek na wi-
downi oraz maleńkiej drewnianej 
kawiarenki nie było tu nic więcej. 
Dopiero dzięki pierwszej moder-
nizacji (w roku 2001) wybudowa-
na została m. in. przepompownia 
ścieków (niezbędna dla zrobienia 
kanalizacji), przebudowano miej-
sca na widowni, powstały gardero-
by dla artystów, ogólnodostępne 
toalety, a także kawiarnia „Za Sce-
ną”. Budynek nie był co prawda tak 
okazały jak obecny (ale jego koszt 
był nieporównywalnie mniejszy), 

lecz zaplecze gastronomiczne 
funkcjonowało bez problemów. 
Burmistrz Leszek Kawski oraz jego 
radni postanowili jednak całkowi-
cie zburzyć obiekt, aby na jego 
miejscu wystawić sobie pomnik 
honorujący ich dokonania. Takie 
exegi monumentum za, bagatela, 
4 miliony złotych.

A miało być tak pięknie...
Oficjalnie zakończenie budo-

wy nowego amfiteatru i oddanie 
go do użytku odbyło się w sierpniu 
ubiegłego roku. Pierwszą imprezą 
w nowym obiekcie były Dożynki 
Wojewódzko-Diecezjalne 2 wrze-
śnia 2018.

Prace przy przebudowie no-
wego amfiteatru rozpoczęły się 
od rozbiórki starej zabudowy 
w sierpniu 2017 roku. Natomiast 
16 sierpnia 2018 r. odbył się od-
biór techniczny nowego obiektu, 
a 22 sierpnia oddano amfiteatr do 
użytku. Umowę na rozbiórkę sta-
rego amfiteatru i budowę nowego 
burmistrz Leszek Kawski zawarł 
z firmą wyłonioną w drodze prze-
targu nieograniczonego. Inwesty-

cję realizowała Spółka Budowla-
no-Usługowa „BUDEX Lutomirski 
i Wspólnicy z Lipna. Zakres prac 
obejmował m.in. rozbiórkę starej 
zabudowy, pogłębienie i powięk-
szenie niecki amfiteatru, przebu-
dowę widowni, sceny i przyległe-
go do niej budynku. Nowy obiekt 
ma powierzchnię prawie 410 m2, 
składają się na niego scena wraz 
z zadaszeniem oraz pomieszcze-
nia socjalne, techniczne i gospo-
darcze. Amfiteatr jest wyposażony 
w instalacje: wodnokanalizacyjną, 
elektryczną, nagłaśniającą, prze-
syłu wizji i fonii, monitoringu bez-
pieczeństwa, a także oświetlenia 
zewnętrznego. Przy amfiteatrze 
powstał parking oraz nowy wjazd 
i schody. Teren został oświetlony 
i jest monitorowany. Kamery zo-
stały podłączone do monitoringu 
miejskiego, który funkcjonuje bez 
przerwy.

Inwestycja sfinansowana zo-
stała ze środków budżetu miasta 
oraz ze środków unijnych. Umowa 
o dofinansowanie projektu „Prze-
budowa i rozbudowa amfiteatru” 
zakładała dofinansowanie w wy-
sokości 1 mln 566 tys. 910 i 97/100 
zł. Wsparcie inwestycji zostało  
przyznane z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. Cał-

kowity koszt wyniósł nieco ponad 
4 mln zł. Trochę ponad 1,5 mln zł 
stanowiła więc dotacja, natomiast 
pozostała kwota – ok. 2,5 mln zł 
– była wkładem własnym naszego 
samorządu. Umowa dofinansowa-
nia przewiduje, iż trwałość pro-
jektu musi być utrzymana przez 
pięć lat od momentu zakończenia 
inwestycji. Przez ten okres samo-
rząd musi dokonywać pomiarów 
wartości wskaźników, osiągnię-
tych dzięki realizacji tej inwestycji. 
Jej głównym celem jest poprawa 
stanu technicznego amfiteatru, 
dzięki czemu możliwe miało się 
stać rozszerzenie i uatrakcyjnienie 
szeroko dostępnej oferty kultural-
nej i edukacyjnej. Nowy amfiteatr 
przekazano w administrację Wą-
brzeskiemu Domowi Kultury.

Problemy z prowadzeniem 
działalności gastronomicznej 
w nowym obiekcie to kolejna nie-
spodzianka, która „wyszła w pra-
niu”. Wcześniej okazało się np., że 
ogrzewanie obiektu jest jedynie 
elektryczne. Już po pierwszym 
sezonie jesienno-zimowym wia-
domo, że koszt takiego rozwiąza-
nia to kilkadziesiąt tysięcy złotych 
rocznie. Do tematu wrócimy.

Tekst i fot. 
Krzysztof Zaniewski

Wąbrzeźno

Lody i napoje z drewniaka?

Świetlica w Kurkocinie
Jeszcze we wrześniu ubiegłego 

roku wójt gminy Stanisław Szarow-
ski podpisał umowę o przyznanie 
dofinansowania na budowę świetli-
cy w Kurkocinie. Strtonami umowy 
przyznającej pomoc był samorząd 
gminny oraz samorząd wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. – Na-
sza gmina została wsparta kwotą 
500 tys. zł, które przeznaczamy na 
dofinansowanie projektu pn. „Bu-
dowa świetlicy wiejskiej w miej-
scowości Kurkocin” – mówi wójt 
Stanisław Szarowski. – Środki ze-
wnętrzne stanowią 63,63 % ponie-
sionych kosztów kwalifikowalnych 
operacji – dodaje wójt.

W wyniku przeprowadzone-
go  przetargu na wykonanie robót 
budowlanych, wybrana została 
firma Bogumił Czerwiński Usługi 
w Budownictwie „PERSPEKTYWA” 
z Brodnicy, która podjęła się zre-
alizować zadanie za cenę 1 mln 113 
tys. 480,06 zł brutto. W marcu tego 
roku podpisano umowę z wyko-
nawcą i przekazano mu plac bu-
dowy.

Sala gimnastyczna 
w Wielkich Radowiskach
W wyniku rozstrzygnięcia po-

stępowania przetargowego na wy-
konawcę robót budowlanych nowej 
sali gimnastycznej przy szkole pod-
stawowej, realizacji zadania podję-

ła się firma Bogumił Czerwiński 
Usługi w Budownictwie „PERSPEK-
TYWA” z Brodnicy. – Na to zadanie 
planujemy wydać 3 mln 167 tysięcy 
110,68 zł brutto – mówi wójt Sza-
rowski. Termin wykonania zostało 
podzielone na dwa etapy: etap I – 
30 października 2019r.; etap II – 31 
lipca 2020 r. – Zadanie obejmuje 
budowę sali sportowej z zapleczem 
socjalnym o powierzchni użytko-
wej 765,93 m2, budowę budynku 
dwukondygnacyjnego (nie podpiw-
niczonego i bez poddasza użytko-
wego) ze wszystkimi niezbędnymi 
instalacjami, m.in. instalacją wod-
no-kanalizacyjną oraz c.o. z pie-
cem na olej opałowy o mocy ok. 
280 kW, wentylacja mechaniczna 
i instalacja elektryczna – wyjaśnia 
Sranisław Szarowski. W marcu tego 
roku wykonawcy przekazano plac 
budowy.

Droga w Dębowej Łące
W grudniu ubiegłego roku po-

między zarządem województwem 
kujawsko-pomorskim a władzami 
gminy Dębowa Łąka została podpi-
sana umowa na operację pn. „Prze-
budowa drogi gminnej od ronda do 
remizo – świetlicy w Dębowej Łące”. 
– Umowa została zawarta w ra-
mach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach stra-

tegii rozwoju lokalnego kierowane-
go przez społeczność” w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LE-
ADER” – tłumaczy wójt Szarowski. 
Pomoc przyznano w wysokości 80 
tys. 173,00 zł, jednak nie więcej niż 
63,63% poniesionych kosztów kwa-
lifikowalnych operacji – zaznacza 
wójt.

30 kwietnia br. w wyniku prze-
prowadzonego postępowania prze-
targowego wybrano wykonawcę 
i podpisana została umowa na 
wykonanie robót budowlanych za-
dania pn. „Przebudowa drogi gmin-
nej od ronda do remizo – świetlicy 
w Dębowej Łące”. Zakres zadania 

obejmuje przebudowę 211 metrów 
drogi gminnej od ronda do remi-
zo – świetlicy w Dębowej Łące. - 
W ramach przebudowy wykonane 
zostaną m.in. prace pomiarowe, 
a także wykopy pod poszerzenie 
jezdni, ustawione będą krawężniki 
i oporniki oraz zjazdy, wykonana 
będzie też warstwa podbudowy 
i nawierzchnia z mieszanki mine-
ralno-bitumicznej, ułożony zosta-
nie ciek betonowy. Zakres robót 
objętych umową należy zrealizo-
wać do 30 lipca br. Łączna wartość 
robót budowlanych 161 tys. 445,04 
zł brutto.

(krzan)
Fot. (nadesłane)
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POWIAT  10 maja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyło się spotkanie przedsiębiorców z tere-
nu powiatu wąbrzeskiego z marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim w sprawie przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 548. Co dalej z inwestycją?

Marszałek rozwiąże 
problem DW 548?

O G Ł O S Z E N I E

Spotkanie zostało zorga-
nizowane w związku z wypo-
wiedzeniem przez samorząd 
województwa umowy z wyko-
nawcą przebudowy drogi wo-
jewódzkiej Stolno-Wąbrzeźno. 
Brak odpowiedniego zaangażo-
wania prac ze strony wykonaw-
cy, uniemożliwiały wykonanie 
robót w terminie. Droga nr 548 
stanowi jedyne w najbliższej 
okolicy połączenie z autostra-

dą i jest istotnym ze względów 
ekonomicznych i logistycznych 
połączeniem komunikacyjnym 
dla powiatu wąbrzeskiego. Prze-
dłużające się prace oraz bardzo 
zły stan pozostawionego przez 
wykonawcę placu budowy unie-
możliwia organizowanie trans-
portu czy dostaw towarów do 
miejscowych firm. Ponadto po-
zostawione wahadła oraz odcin-
ki drogi bez nawierzchni stwa-

rzają niebezpieczeństwo dla 
wszystkich uczestników ruchu.

– W związku z powyższym 
zorganizowane spotkanie miało 
na celu przedstawić plan kolej-
nych działań, które mają uła-
twić w najmniejszym stopniu 
poruszanie się drogą wojewódz-
ką. Marszałek Piotr Całbecki 
przeprosił zebranych przedsię-
biorców za zaistniałą sytuację 
oraz szczegółowo omówił trwa-
jące od kilku miesięcy procedu-
ry związane z wypowiedzeniem 
umowy – informuje Starostwo 
Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Wraz z dyrektorem Depar-
tamentu Infrastruktury i Trans-
portu Urzędu Marszałkowskiego 
Mirosławem Graczykiem przed-
stawili przyjęty plan działania na 
najbliższy rok. Podkreślono, że 
przez najbliższe miesiące będą 
trwały prace inwentaryzacyjne, 
a do końca roku 2019 ma zostać 

wyłoniony wykonawca przebu-
dowy drogi, której remont ma 
być podzielony na 3 etapy.

W dyskusji brali udział zgro-
madzeni przedsiębiorcy, którzy 
zwracali uwagę z jakimi stratami 
wiąże się dla nich przedłużający 
się remont drogi wojewódzkiej, 
która jest w katastrofalnym sta-
nie. W rozmowie stwierdzono, 
że dobrym rozwiązaniem by-
łoby wyremontowanie odcin-
ków dróg powiatowych, by po-
prowadzić nimi alternatywny 
dla drogi wojewódzkiej objazd. 
Marszałek stwierdził, że jest to 
dobry pomysł i będzie zabiegał, 
aby z miejscowymi samorząda-
mi podpisać stosowne porozu-
mienie w sprawie sfinansowania 
takiego remontu i zadeklarował 
znaczny udział samorządu wo-
jewództwa w tym przedsięwzię-
ciu.

– Marszałek dodał, że liczy 

na współpracę ze starostą wą-
brzeskim oraz wójtami gmin 
w kwestii rozważenia możliwości 
zawarcia takiego porozumienia. 
Ponadto dyrektor Graczyk pod-
kreślił, że w najbliższym czasie 
będą podejmowane prace zmie-
rzające do tymczasowej popra-
wy nawierzchni na najgorszych 
odcinkach, aby można było się 
po niej bezpiecznie poruszać. 
Dodał także, że zostaną zlikwi-
dowane tzw. wahadła z sygnali-
zacją świetlną – wyjaśnia Staro-
stwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Na zakończenie starosta 
wąbrzeski poinformował, że 
w najbliższych dniach odbędzie 
się także spotkanie dla miesz-
kańców powiatu wąbrzeskiego, 
które zorganizowane zostanie 
w Płużnicy.

(ak), fot. Sylwia 
Dąbrowska/Starostwo 

Powiatowe w Wąbrzeźnie

Powiat

Budynek po byłym 
areszcie na nowo
W piątek 10 maja podczas spotkania starosty wąbrzeskiego z dyrektorem Sądu Okrę-
gowego w Toruniu Jackiem Jałowcem dokonano podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego obejmującego przekazanie Sądowi Okręgowemu w Toruniu w trwały 
zarząd na czas nieoznaczony zabudowanej nieruchomości byłego aresztu przy Są-
dzie Rejonowym w Wąbrzeźnie, będącej własnością Skarbu Państwa.

Jesienią 2018 roku nastąpiło 
przekazanie przez Gminę Miasto 
Wąbrzeźno na rzecz Skarbu Pań-
stwa budynku po byłym areszcie 
znajdującym się w podwórzu wą-
brzeskiego sądu. W wyniku tego 
przekształcenia starosta wąbrze-
ski reprezentujący Skarb Pań-
stwa, zgodnie z prawem objął 
nad tym budynkiem i gruntem 

prawa właścicielskie. W skutek 
prowadzonych rozmów okazało 
się, że Sąd Okręgowy w Toruniu 
jest zainteresowany przejęciem 
tego obiektu, w związku z czym 
rozpoczęto procedurę przygoto-
wania do przekazania nierucho-
mości Skarbu Państwa w trwały 
zarząd. Powyższa procedura wy-
magała wcześniejszego wyrażenia 

zgody na przekazanie w trwały 
zarząd sądowi okręgowemu tej-
że nieruchomości przez Ministra 
Sprawiedliwości.

– W piątek nastąpiło oficjalne 
zakończenie powyższej procedu-
ry poprzez podpisanie protokołu 
zdawczo-odbiorczego. Podczas 
spotkania dyrektor Jacek Jałowiec 
przedstawił plan zagospodarowa-
nia budynku po byłym areszcie. 
Ma on zostać wyremontowany 
i przystosowany do stworzenia 
nowoczesnego archiwum dla Sądu 
Okręgowego. Ponadto budynek 
ma zostać wyposażony w windę, 
która będzie także służyła wą-
brzeskiemu sądowi, co rozwiąże 
problem występujących utrud-
nień dla osób niepełnosprawnych 
– podaje Starostwo Powiatowe 
w Wąbrzeźnie.

(ak), fot. Sylwia Dąbrow-
ska/Starostwo Powiatowe 

w Wąbrzeźnie



aktualności4 Czwartek 16 maja 2019 WABRZEZNO–CWA.PL

Budżet obywatelski – to działa!
WĄBRZEŹNO  Można korzystać już z kolejnego projektu zrealizowanego w ramach budżetu obywatel-
skiego. Ścieżka do jazdy na rolkach została oddana do użytku

Budowa ścieżki do jazdy 
na rolkach wokół boiska spor-
towego przy ul. Legionistów 
to projekt autorstwa Andrze-
ja Włodarskiego. Zgłosił go do 
ubiegłorocznej edycji budżetu 
obywatelskiego. Zadanie zostało 
zrealizowane i z nowej ścieżki 
do jazdy na rolkach już można 
korzystać. Budowa tego obiek-
tu poprawiła nie tylko bezpie-
czeństwo rolkarzy, ale wzboga-
ciła infrastrukturę rekreacyjną 
w naszym mieście.

– Umowę na wykonanie 
zadania podpisaliśmy z Przed-
siębiorstwem Robót Drogowych 
DROBUD Sp. z o.o. w Wąbrzeź-
nie. Prace rozpoczęły się pod 
koniec marca br. i zakończyły 
w kwietniu. Nowa ścieżka ma 
nawierzchnię asfaltu betono-
wego. Wokół niej uzupełniono 
też zieleń. Koszt prac przekro-
czył nieco wartość kosztory-
sową projektu, bo z planowa-
nych 42.000 zł podniósł się na 
49.528,51 zł. Na wykonane prace 

wykonawca udzielił gwarancji 
do 11 kwietnia 2022 roku – po-
daje wąbrzeski magistrat.

Budowa ścieżki to już drugie 
zrealizowane zadanie ubiegło-
rocznej edycji budżetu obywa-
telskiego. Do realizacji pozosta-
ły jeszcze: Remont ul. Biskupa 
Jana Dantyszka – 185 000 zł, 
Bezpieczne chodniki (czte-
ry odcinki na ul. Sienkiewicza)  
– 68 400 zł oraz Miejska szopka 
bożonarodzeniowa – 25 000 zł.

(ak), fot. UM Wąbrzeźno

Wąbrzeźno

Odzyskali skradziony rower
Kryminalni z naszej jednostki potrzebowali zaledwie kilku godzin, aby wytypo-
wać i zatrzymać sprawcę kradzieży roweru wartego 1000 zł. Policjanci w drodze 
pod ustalony adres zatrzymali mężczyznę, który właśnie jechał kradzionym jed-
nośladem.

W sobotę (11.05.19 r.) miesz-
kanka Wąbrzeźna zgłosiła kra-
dzież roweru z terenu jednego 
z osiedli. Policjanci z wydziału 
dochodzeniowo-śledczego szyb-
ko wytypowali potencjalnego 
sprawcę. Kiedy jechali, by po-
twierdzić zebrane informacje, 
namierzyli 22-latka jadącego 
akurat skradzionym rowerem. 
Mężczyzna był całkowicie za-
skoczony zatrzymaniem. Teraz 
grozi mu do 5 lat więzienia.

(ak)
fot. ilustracyjne

Wąbrzeźno

Spanikował na widok policji
W ręce policjantów patrolówki wpadł mężczyzna poszukiwany do odbycia kary 
więzienia. Mimo podjętej próby uniknięcia legitymowania i zgubienia policjan-
tów w wąskich uliczkach, mężczyzna trafił do zakładu karnego.

W poniedziałek (06.05.19 r.) 
tuż po godz. 20:00 policjanci 
ogniwa patrolowo-interwencyj-
nego zauważyli mężczyznę, któ-
ry na ich widok zawrócił i skręcił 
w boczną uliczkę. Funkcjona-
riusze postanowili sprawdzić, 
co było tego przyczyną. Szybko 
przecięli drogę oddalającemu 
się 25-letniemu mieszkańcowi 
powiatu świeckiego. Po spraw-
dzeniu w systemie okazało się, 
że mężczyzna poszukiwany jest 
do odbycia kary 90 dni pozba-
wienia wolności. Najbliższe  
3 miesiące mężczyzna spędzi 
w więzieniu.

(ak), fot. ilustracyjne

Po służbie 
ujął wandali
Po raz kolejny mamy przykład, że policjantem jest się 
całą dobę. Tym razem jeden z funkcjonariuszy wy-
działu dochodzeniowo-śledczego w czasie wolnym 
zatrzymał wandali demolujących przystanek auto-
busowy.

Wąbrzeźno

Jeden z naszych funkcjo-
nariuszy usłyszał hałasy dobie-
gające z ulicy niedaleko miejsca 
jego zamieszkania. Kiedy wyszedł 
z domu, zauważył trzech nastolat-
ków, z których jeden kopał w wiatę 
przystanku. Policjant podszedł do 
nich, powiedział, że jest funkcjona-
riuszem i wezwał patrol policji.

Nastolatek, który przyznał się 

do uszkodzenia przystanku, tra-
fi przed oblicze sądu, ponieważ 
straty oszacowano na prawie 400 
zł. Opisana sytuacja jest idealnym 
przykładem zaangażowania poli-
cjantów w swoją służbę oraz prze-
strogą dla pozostałych, że nie znają 
dnia ani godziny, kiedy „dotknie ich 
ręka sprawiedliwości”.

(ak)

Kłopoty 
z motocyklistami
Zaledwie dwa tygodnie temu zainaugurowana zo-
stała kampania „Jednośladem bezpiecznie do celu”, 
a w ręce policjantów z naszej jednostki wpadli już 
pierwsi motocykliści nieprzestrzegający przepisów 
drogowych.

Wąbrzeźno

W poniedziałek (06.05.19 r.) 
policjanci drogówki dokonywali 
pomiarów prędkości na ul. Kę-
trzyńskiego w Wąbrzeźnie. Ok 
godz. 20.20 zobaczyli dwa sporto-
we motocykle jadące w ich kierun-
ku z prędkością prawie 100km/h 
w obszarze zabudowanym! Jak się 
okazało, jeden z zatrzymanych 

do kontroli był nieletni, dlatego 
jego wyczynem zajmie się sąd 
dla nieletnich. Ponadto motocykl, 
którym jechał, nie posiadał aktu-
alnych badań technicznych oraz 
ubezpieczenia OC. Drugi z kie-
rowców ukarany został wysokim 
mandatem karnym.

(ak), fot. ilustracyjne
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Drzwi otwarte w szkołach średnich
POWIAT  Absolwenci szkół podstawowych oraz ostatniego rocznika gimnazjum stają przed niełatwym 
wyborem dalszej drogi edukacji. Aby ułatwić im podjęcie decyzji, szkoły ponadpodstawowe z terenu 
powiatu organizują drzwi otwarte. W Zespole Szkół Zwodowych – w czwartek 16 maja od 8.30 do 13.30; 
w Zespole Szkół we Wroniu – w czwartek 30 maja; w wąbrzeskim Liceum Ogólnokształcącym – we wto-
rek 4 czerwca (do południa dla uczniów, natomiast w godzinach popołudniowych – dla rodziców)

Oferta edukacyjna 
ZSZ Wąbrzeźno
Uczniowie mogą wybrać 

naukę w technikum lub szkole 
branżowej. Absolwenci szkoły 
podstawowej – w technikum 
pięcioletnim, zaś absolwenci 
gimnazjum – czteroletnim. Na-
uka w szkoile branżowej trwa 
trzy lata, niezależnie od rodzaju 
ukończonej wczesniej szkoły.

W ZSZ kształcić mogą się 
przyszli technicy: hotelarstwa, 
obsługi turystycznej, a także 
logistycy, mechanicy, mecha-
tronicy, ekonomiści, handlowcy. 

W szkole branżowej można uzy-
skać kwalifikacje w zawodach: 
operator obrabiarek skrawają-
cych, mechanik – monter ma-
szyn i urządzeń, fryzjer, sprze-
dawca, kucharz, stolarz, piekarz 
itp. W przypadku niektóych 
zawodów zajęcia opraktyczne 
odbywają się w Centrum Kształ-
cenia Praktycznego i Ustawicz-
nego (warsztaty), w pozosta-
łytch – u pracodawców.

Oferta edukacyjna 
Zespołu Szkół we Wroniu
W tej szkole można wybrać 

naukę w technikum lub liceum 

ogólnokształcącycm o ukierun-
kowaniu służby mundurowe. 
Szkoła proponuje naukę dla 
przyszłych techników w na-
stępujących specjalnościach: 
technik rolnik, technik infor-
matyk, technik budownictwa, 
technik logistyk, technik usług 
fryzjerskich, technik ochrony 
środowiska, technik architektu-
ry krajobrazu, technik żywie-
nia i usług gastronomicznych, 
technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej. Od no-
wego roku szkolnego we Wroniu 
mogą kształcić się również tech-

nicy informatycy – informatyka 
w wojsku. 

Oferta edukacyjna Liceum 
Ogólnokształcącego
klasa A. klasa lub grupa hu-

manistyczno-medialna; przed-
mioty w zakresie rozszerzonym: 
język polski, język angielski,  
wiedza o społeczeństwie, przed-
miot uzupełniający-edukacja 
medialna.

Klasa B. przyrodniczo-me-
dyczna; przedmioty w zakresie 
rozszerzonym: biologia, che-
mia oraz fizyka lub  geografia, 
przedmiot uzupełniający-język 

angielski dla przyrodników; ję-
zyki obce język angielski i język 
niemiecki.

Klasa C. matematyczno-
informatyczna; przedmioty 
w zakresie rozszerzonym: ma-
tematyka, informatyka oraz fi-
zyka lub geografia, przedmiot 
uzupełniający - język angielski  
techniczny.

Nauka w liceum trwa trzy 
lata (dla absolwentów gimna-
zjum) lub cztery – dla absol-
wentów ośmioklasowej szkoły 
podstawowej.

(krzan)

Wąbrzeźno

Żonkile 2019 
dla upamiętnienia getta
W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 3 im. E. Wojnowskiego w Wąbrzeź-
nie po raz pierwszy uczestniczyła w akcji społeczno-edukacyjnej pn. Żonkile 2019. Jej 
celem było upamiętnienie rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Szkolnymi koordynatorka-
mi akcji były: Dorota Piotrowicz, 
wychowawczyni świetlicy i opie-
kunka Samorządu Uczniowskiego,  
Alicja Wałdoch, nauczycielka hi-
storii oraz  Hanna Bokota, szkol-
na bibliotekarka. W organizację 
wyznaczonych działań chętnie 
zaangażowali się członkowie Sa-
morządu Uczniowskiego oraz koła 
historycznego. 

– W pierwszym tygodniu maja 
zrealizowaliśmy z dziećmi usta-
lone wcześniej działania, m. in. 
uczniowie wykonali żółte żonkile, 
symbolizujące pamięć i szacunek 
wobec ofiar powstania w getcie. 
Wolontariusze rozdawali te żonki-
le na terenie szkoły, zarówno swo-

im rówieśnikom, jak też osobom 
dorosłym. Ponadto przygotowane 
zostały dwie tematyczne wysta-
wy, umieszczone w głównym holu 
szkoły oraz w bibliotece. Odbyły 
się także lekcje historyczne – opi-
sują koordynatorki.

Jak zgodnie oceniają organiza-
torzy i uczestnicy akcji, „Żonkile” 
stanowiły ciekawą lekcję historii. 
Akcja godnie upamiętniała wszyst-
kich, którzy brali udział w naj-
większym zbrojnym zrywie Żydów 
podczas II wojny światowej.

Hippiczna wycieczka 
W ramach realizacji projektu 

pn. „Rozwijanie kluczowych kom-
petencji uczniów (edukacja ma-
tematyczno-przyrodnicza i języki 

obce)” pod koniec kwietnia dzieci 
uczestniczyły w wycieczce do Otło-
czyna – Stajni Floret. – Uczestnicy 
wyjazdu mieli okazję, aby bliżej po-
znać konie. Każdy mógł np. szczot-
kować sierść i grzywę zwierzęcia, 
popatrzeć, w jaki sposób czyści się 
końskie kopyta, a także spróbować 
jazdy konnej. Pani Asia, nasza tre-
nerka, przekazała uczniom  wiele 
ciekawostek o tych pięknych zwie-
rzętach – informują organizatorzy 
wycieczki.

Po zajęciach z hipoterapii 
dzieci grały w piłkę i piekły kiełba-
ski w ognisku.

(krzan)
(fot. nadesłane)

Kolekcje kart 
do gry w WDK
9 czerwca w Wąbrzeskim Domu Kultury została 
otwarta wystawa pt. „Polska na kartach do gry”. Au-
torem ekspozycji jest Marek Niemir, wieloletni miło-
śnik gry w brydża. Na wystawie zgromadzono prawie 
półtora tysiąca kart.

Wąbrzeźno

Ekspozycja obejmuje karty 
przedstawiające zdjęcia miast, 
regionów, ciekawych zakątków 
Polski i świata. Uwagę zwiedzają-
cych przyciągają ponadto talie, na 
których znalazła się flora i fauna 
czy też znani aktorzy. Wśród pre-
zentowanych zbiorów znalazły się 
ponadto wyjątkowe talie, mające 
dla autora ekspozycji  wartość 

sentymentalną. Są to karty wła-
snego projektu ze zdjęciami auto-
ra wystawy i jego  przyjaciół oraz 
karty w skórzanym, okutym etui, 
będące upominkiem na pięćdzie-
siąte urodziny. Na uwagę zasługu-
ją również karty wydane z okazji 
rocznic i jubileuszy.

(krzan)
Fot. (nadesłane WDK)
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Biblioteka: placówka 
nie do zastąpienia

WĄBRZEŹNO  W Miejskiej i Powiatowej Biliotece Publicznej 
w Wąbrzeźnie trwa Tydzień Bibliotek

Tydzień Bibliotek, organizo-
wany w książnicach na terenie 
całej Polski z inicjatywy Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
trwa i w wąbrzeskiej placówce od 
8 do 15 maja. Ogólnopolska ini-
cjatywa przede wszystkim ma na 
celu promocję czytelnictwa, które 
z roku na rok staje się coraz mniej 
popularną rozrywką.

MiPBP w Wąbrzeźnie skutecz-
nie zachęca mieszkańców miasta 
do korzystania z bogatych zaso-
bów placówki. W 2018 roku biblio-
teka cieszyła się 2397 czytelnika-
mi, którzy wypożyczyli prawie 38 
tys. książek. Książnica zakupuje 
wciąż nowe literackie pozycje, 
które są atrakcyjne zarówno dla 
wąbrzeskich uczniów i studen-
tów jak i osób pracujących oraz 
emerytów. W minionym roku 
placówce przybyło 1843 książek, 
MiPBP posiada również licencjo-
nowane zbiory elektroniczne ze 
zdalnym dostępem. Chętnie też 

współpracuje z najmłodszymi fa-
nami literatury. Filia nr 1 Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Wąbrzeźnie organizuje m.in. 
spotkania Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla dzieci ze szkół podsta-
wowych.

Pracę wąbrzeskich biblioteka-
rek docenili Tomasz Zygnarowski, 
burmistrz miasta oraz jego za-
stępca Wojciech Trzciński, którzy 
8 maja złożyli pracownikom miej-
skich instytucji życzenia z okazji 
Dnia Bibliotekarza. Dzień później 
MiPBP odwiedzili uczniowie klas 
ósmych ze Szkoły Podstawowej 
w Książkach. Młodzież przeszła 
trening kompetencji obejmujący 
korzystanie z programu biblio-
tecznego MAK+, poznała zbiory 
regionalne biblioteki oraz elek-
troniczną obsługę użytkowników. 
Następnie 10 maja w książnicy 
miała miejsce multimedialna pre-
lekcja dr. Roberta Zadury o Ojcu 
Józefie Marii Bocheńskim. Współ-

organizatorem spotkania było 
Stowarzyszenie „Civitas Christia-
na” w Wąbrzeźnie. We wtorek 14 
maja wąbrzeskie bibliotekarki na-
tomiast obchodziły Wojewódzki 
Dzień Bibliotekarza.

MiPBP w Wąbrzeźnie nie za-
mierza jednak świętować krótko, 
dlatego też wąbrzeski Tydzień 
Bibliotek potrwa cały miesiąc! 
Już 17 maja o godz. 10.00 odbę-
dzie się w placówce Wielki Finał 
Bibliotecznej Akademii Malucha. 
Następnie 24 maja o godz. 17.00 
będzie mieć miejsce spotkanie ar-
tystyczno – literackie z okazji Dnia 
Matki pt. „Matka – wewnętrzna 
boginii”. Cykl kulturalnych wyda-
rzeń w mieście organizowanych 
przez MiPBP zwieńczą odwiedziny 
Ewy Chotomskiej, która 30 maja 
o godz. 9.00 opowie zwłaszcza 
młodszym mieszkańcom miasta 
o swojej twórczej pracy.

(olagoralska)
 fot. nadesłane

O Andersenie 
w książnicy
6 maja Gminną Bibliotekę Publiczną w Pływacze-
wie odwiedziły dzieci z oddziału przedszkolnego 
w Wałyczu.

Gmina Ryńsk

Zajęcia z przedszkolakami 
poświęcone zostały tematyce 
baśni Hansa Christiana Anderse-
na. Twórca znanych wszystkim 
historii o Świniopasie, Księż-
niczce na ziarnku grochu czy też 
Brzydkim Kaczątku paradoksal-
nie traktował pisanie bajek jako 
zajęcie drugorzędne. Artysta 
uważał, że dzieci są w stanie od-
czytać jedynie powierzchowne 
treści. Opowieści duńskiego pi-
sarza, mimo rosnącej tendencji 
do ich wydawania w uproszczo-
nej wersji, kryją w sobie wiele 
mroku i niepokoju. Mają przede 
wszystkim pouczać i skłaniać do 
refleksji.

Nie ulega jednak wątpliwo-
ści, że czytanie baśni Anderse-

na zachęciło przedszkolaków 
w poniedziałkowy poranek do 
pobudzenia swojej wyobraźni 
i kreatywności. Gminna Biblio-
teka Publiczna w Pływaczewie 
we współpracy z filią w Ryńsku 
przygotowała dla dzieci intere-
sujące zabawy i konkursy. Tego 
dnia z zainteresowaniem czy-
tano „Czerwonego Kapturka”, 
przeprowadzone zostały rów-
nież dla dzieci tańce z miotłą 
oraz zajęcia plastyczne.

Wszystkie  dzieci za czyn-
ny udział w bibliotecznych za-
bawach otrzymały edukacyjne 
książeczki. Spotkanie odbyło się 
w ramach Tygodnia Bibliotek.

Tekst i fot. (olagoralska)



Czwartek 16 maja 2019 reklama  7  WABRZEZNO–CWA.PL

R E K L A M A



historia8 Czwartek 16 maja 2019 WABRZEZNO–CWA.PL

Gdy poddani nie patrzą...
CIEKAWOSTKA  Ciężar rządzenia krajem potrafi być bardzo dokuczliwy. Właśnie dlatego wielu wład-
ców znajdowało spokój w pogłębianiu swoich pasji. Oto niektóre z historycznych przykładów

Idi Amin był dyktatorem 
Ugandy w latach 70. Był znany 
z ekscentryczności. Mianował 
się samowolnie ostatnim królem 
Szkocji, ponieważ był zafascy-
nowany kulturą i historią tego 
kraju. W czasie swoich rządów 
doprowadził do śmierci 400 tys. 
obywateli. Ten krwiożerczy bru-
tal miał jednak inną, skrywaną 
twarz. W przerwach między wy-
syłaniem oddziałów do pacyfika-
cji wsi lubił oglądać... kreskówki. 
Jego ulubioną była bajka o myszy 
i kocie: Tom i Jerry.

Pasję malarską podzielali 
dwaj kolejni dyktatorzy: Adolf 
Hitler i Francisco Franco. Ten 
pierwszy chciał zostać słyn-
nym artystą, ale jego akwarele 
sprzedawały się bardzo marnie. 
Sfrustrowany tym faktem zra-
dykalizował poglądy i wszyscy 

doskonale wiemy jak to się skoń-
czyło. Francisco Franco, który 
w Hiszpanii wspominany jest 
wciąż ze strachem, lubił malo-
wać pejzaże. Wszędzie, gdzie wi-
zytował, zabierał ze sobą sztalugi 
i farby. Jego dzieła nie były osza-
łamiające. Nawet wnuk Franco 
stwierdził, że „może nie były one 
dziełami sztuki, ale były bardzo 
realistyczne i nie do namalowa-
nia przez większość amatorów”.

Wielkimi miłośnikami sztu-
ki byli sułtani. Na co dzień za-
mieszkiwali swój przepiękny 
pałac Tokapppi w Stambule. Byli 
oddzieleni od trosk doczesnego 
życia, otoczeni armią sług. Mogli 
więc poświęcać się swoim pasjom. 
Sułtan Mehmed II zajmował się 
ogrodnictwem. Poza tym spędzał 
czas na nauce języków obcych. 
Oprócz arabskiego znał grekę, 

hebrajski, perski i łacinę. Ab-
dulhamid II – jeden z ostatnich 
sułtanów – odprężał się w swo-
im zakładzie stolarskim. Był do 
tego stopnia majstrem, że jeden 
z największych tureckich stola-
rzy rzekł pewnego razu: „sułtan, 
gdyby nie był władcą i tak byłby 
milionerem i dorobił fortuny na 
swoich meblach”.

Mniej więcej w czasach 
mieszka I Norwegią rządził król 
Olaf I Tryggvason. Był typo-
wym wikingiem – odważnym 
i nie znającym strachu. Jego pa-
sją nie mogła więc być poezja, 
ani malarstwo. Zamiast tego był 
znakomitym wspinaczem. Jego 
największym wyczynem było 
wspięcie się na klif Hornelen. 
Była to niemal 500-metrowej 
wysokości pionowa skala wzno-
sząca się nad poziom morza. Król 
urządzał wiele wycieczek w góry, 
podczas których zdobywał ko-
lejne szczyty. Przychodziło mu 
to łatwo, ponieważ miał mieć 
ramiona ze stali. W czasie bitew 
potrafił rzucać na raz dwoma 
oszczepami.

Ludwik XVI, król Francji 
przed dworzanami ukazywał 
się w wytwornych ubraniach 
i w pełnym makijażu. Gdy jednak 
oficjalne obowiązki nie zabierały 
mu czasu, zamykał się w jednej 

z komnat pałacu, którą przerobił 
na warsztat ślusarski. Jego hob-
by było zbieranie i konstruowa-
nie zamków. Mowa oczywiście 
o zamkach do drzwi. Dworzanie 
nie byli zachwyceni pasją króla. 
Zawód ślusarza zarezerwowany 
był dla niższych warstw społecz-
nych. Królowa Maria Antonina 
także narzekała na męża i jego 
hobby. Gdy wracał z warsztatu, 
miał brudne ręce i brudził szaty 
królowej.

Przejdźmy do naszych wład-
ców. Stanisław August Poniatow-
ski, ostatni z naszych monar-
chów, był znanym mecenasem 
sztuki. Zatrudniał wielu arty-
stów, którzy wykonywali dla 
niego obrazy, rzeźby i budynki. 
Osobiście wolał kolekcjonować... 
mapy. Miał nawet królewskie 
biuro kartograficzne. Jego wiel-
kim marzeniem było wykonanie 
dokładnych i pięknych map każ-
dego z województw Rzeczpospo-
litej.

Jan II Sobieski, zwycięzca 
spod Wiednia i wielki wojownik, 
miał także naturę intelektuali-
sty. Na każdą wyprawę wojenną 
zabierał książki. Zaczytywał się 
w nich każdego dnia. W Wilano-
wie miał prywatną bibliotekę, 
a w niej wiele dzieł spisanych 
w różnych językach.

Zygmunt III Waza uwielbiał 
rzeźbiarstwo i złotnictwo. Wyko-
nane przez siebie błyskotki roz-
dawał zasłużonym dworzanom. 
Jego drugim i bardziej mrocz-
nym hobby była alchemia. Za-
mykał się w jednej z komnat ze 
znanym alchemikiem Michałem 
Sędziwojem i próbował dociec, 
w jaki sposób wykonać kamień 
filozoficzny. Dzięki niemu moż-
liwe było przemienienie ołowiu 
złoto. Niestety wynikiem ekspe-
rymentów był pożar części zam-
ku w Warszawie.

Król Polski i elektor saski 
August II Mocny był pasjonatem 
porcelany. Wydawał na to hobby 
potężne sumy. W końcu dopro-
wadził do tego, że saska porcela-
na była sławna i bardzo ceniona. 
Nazywano ją „białym złotem”. 
Zanim do tego doszło, król ko-
lekcjonował chińską porcelanę. 
Pewnego razu miał zakupić od 
króla Prus 48 wazonów porcela-
ny chińskiej. Jako zapłatę prze-
słał... pułk saskich dragonów.

Koronowane głowy mają 
hobby także dziś. Dwa lata temu, 
obecny król Holandii Wilhelm 
Aleksander przyznał się, że przez 
21 lat raz w miesiacu latał jako 
drugi pilot w liniach lotniczych.

(pw)

XX wiek

Najniebezpieczniejsza ulica
Która z ulic w przedwojennym Lipnie zasługiwała na miano najniebezpiecz-
niejszej? 

Najwięcej bijatyk i napa-
dów notowano przed wojna 
na ul. Kościuszki. W 1937 roku, 
przy świetle dziennym pobi-
li się tam dwaj panowie: Na-
chbin i Turkiewicz. Nie byli 
to nastolatkowie, ale pano-
wie w wieku dojrzałym. Dość 

wspomnieć, że Nachbin do 
walki użył laski, którą poła-
mał na plecach Turkiewicza. 
W jednym z artykułów z prasy 
przedwojennej autor apelował 
do władz miasta:

– „Zaznaczyć musimy, 
że ul. Kościuszki jest bardzo 

często widownią tego rodza-
ju bójek. Mamy wrażenie, że 
władze zajmą się bezpieczeń-
stwem przechodniów na tej 
ulicy, gdyż niejednokrotnie 
ludzie nic nie winni obrywają 
kije”.

(pw)

XX wiek

Generał i zające
W 1931 roku do Dobrzynia nad Drwęcą przybył ge-
nerał odpowiedzialny za sukces ocalenie Lwowa 
w 1918 roku. Jego celem nie było bynajmniej roz-
pamiętywanie tamtego wydarzenia.

W lutym 1931 roku w oko-
licach Dobrzynia urządzono 
polowanie z nagonką na zają-
ce. Gospodarzem był burmistrz 
Dobrzynia Stanisław Drabczyń-
ski. Jednym z gości był generał 

„Torwid”. Był to pseudonim 
generała Michała Tokarzew-
skiego-Karaszewicza. Generał 
zaczynał karierę jako legioni-
sta podczas I wojny światowej. 
W listopadzie 1918 roku dowo-

dził odsieczą dla walczącego 
z Ukraińcami Lwowa. Walczył 
także podczas wojny polsko-
bolszewickiej. W czasie polo-
wania w Dobrzyniu ubito 36 
zajęcy. Ciekawostką był fakt, 
że lepsze oko miał jednak bur-
mistrz, a nie generał.

W czasie II wojny światowej 
generał stanął na czele Służby 
Zwycięstwu Polski, która póź-
niej przekształciła się w Armię 
Krajową. Później wraz z armią 
Andersa przebył szlak bojowy 
do Włoch. Po wojnie pozostał 
na emigracji.

(pw)

Jeden rozsądny
3 maja 1936 roku w Dobrzyniu nad Drwęcą miał 
bardzo smutny przebieg. Wszystko za sprawą cho-
rego pojmowania świata.

XX wiek

Zgrzyty zaczęły się jeszcze 
w czasie przygotowań do uro-
czystości. Czuwał nad nimi ko-
mitet organizacyjnych złożony 
z magistratu miasta i urzędni-
ków. Zwolennicy prawicy podję-
li decyzję o przekazaniu swojej 
decyzji dotyczącej udziału. Nie 
przeszkadzało im wprawdzie 
świętowanie, ale nie chcieli, by 
w pochodzie obok nih szli Żydzi. 
Podkreślmy, że Żydzi stanowili 

połowę społeczności miasteczka 
w tamtym czasie. Komitet orga-
nizacyjny odrzucił żądania usu-
nięcia Żydów z pochodu. Sami 
zainteresowani widząc co może 
się stać, zrezygnowali z udziału 
w pochodzie.

Był tylko jeden człowiek, 
który nie bał się i powiedział co 
należy. Był nim Jan Kaniecki – 
kierownik szkoły. Oto fragment 
jego przemówienia: – „Chcemy 
Polski religijnej, lecz nie chcemy 
szowinistycznej, komunistycz-
nej i klerykalnej, a tylko demo-
kratycznej”.

Prasa prawicowa nadmienia-
ła, że przemówienie było okla-
skiwane przez „żydówki no i ży-
dowskie sługusy”. Przemówienie 
potępiły katolickie organizacje 
z Dobrzynia. Niestety możemy 
się zaklinać, że polska nie była 
antysemicka, ale przykładów 
tego typu czynów było więcej.

(pw), fot. ilustracyjne
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Ocieplanie budynków, wymia-
na pokrycia dachowego, montaż 
energooszczędnego oświetlenia to 
tylko niektóre z możliwości jakie 
w swojej ofercie dla spółdzielni 
i wspólnot mieszkaniowych przed-
stawia Urząd Marszałkowski

Wsparcie można uzyskać ze 
środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego poprzez 
instrumenty finansowe oraz kon-
kursy. Dofinansowanie spółdzielnie 
wspólnoty mogą otrzymać także 
z rządowego Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko.

Spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe mogą uzyskać nie-
komercyjne pożyczki przezna-
czone na sfinansowanie głębokiej 
modernizacji energetycznych bu-
dynków wielorodzinnych, które 
oferuje Getin Noble Bank, wybrany 
jako pośrednik finansowy, dyspo-
nujący środkami z naszego RPO. 
Pieniądze z pożyczek będzie można 
przeznaczyć na izolację termiczną 
budynków (ocieplanie), wymia-
nę pokrycia dachów oraz stolarki 
okiennej i drzwiowej, zamontowa-

nie energooszczędnego oświetle-
nia, przebudowę systemów grzew-
czych, przemodelowanie systemów 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
zastosowanie automatycznych sys-
temów zarządzania budynkiem, 
a także rozwiązania w dziedzinie 
zielonej energii oraz nowoczesnych 
technologii do przydomowej pro-
dukcji elektryczności i skojarzonej 
produkcji elektryczności i ciepła. 
Maksymalna wartość pożyczki to 
10 milionów złotych. Oprocento-
wanie poniżej rynkowego. Kwota 
jaka dysponuję Getin Noble Bank 
to 69 mln złotych.

Wsparcie można także uzy-
skać, startując w aktualnych kon-
kursach RPO dotyczących rewita-
lizacji obszarów miejskich. Środki 

można uzyskać na remont zdegra-
dowanych budynków wraz z zago-
spodarowaniem przyległego oto-
czenia, remont części wspólnych 
wielorodzinnych budynków miesz-
kalnych, rozbudowę podstawowej 
infrastruktury komunalnej (np. 
przewodów lub urządzeń wodocią-
gowych, kanalizacyjnych, ciepłow-
niczych, elektrycznych). Nabór jest 
prowadzonych w comiesięcznych 
rundach konkursowych do końca 
2020 roku. Całkowita kwota prze-
znaczona na dofinansowanie to 243 
mln zł.

Dofinansowanie jest też moż-
liwe poprzez konkurs w ramach 
ogólnopolskiego Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko, który organizuje Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Środki można 
uzyskać na przebudowę istnieją-
cych systemów ciepłowniczych 
i sieci chłodu, budowę przyłączy 
i instalację węzłów indywidual-
nych, budowę nowych odcinków 
sieci cieplnej wraz z przyłączami 
i węzłami ciepłowniczymi, a także 
podłączenie budynków do sieci cie-
płowniczej.

Informacje na temat możli-
wych dofinansowań można uzy-
skać ze strony Głównych i Lokal-
nych Punktów Informacji Funduszy 
Europejskich w Toruniu, Bydgosz-
czy, Włocławku, Grudziądzu i Ino-
wrocławiu.

(red)
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Jak wyjść ze spirali zadłużenia, 
czyli upadłość konsumencka

FINANSE  W swojej praktyce często udzielam porad osobom z problemami finansowymi, polegają-
cymi na tym, że nie mają środków na spłatę rat kredytów i pożyczek, które wcześniej zawarły. Liczne 
wezwania do zapłaty, telefony od wierzycieli czy postępowania egzekucyjne wpływają negatywnie na 
ich życie

Zgłaszający się do mnie 
klienci, chcący wyjść z długów, 
lecz nie majcyą odpowiednich 
środków na spłatę wszystkich 
swoich zobowiązań. Jednym 
z rozwiązań jakie proponuję 
moim klientom jest upadłość 
konsumencka. W związku z du-
żym zainteresowaniem tym te-
matem chciałabym przybliżyć 
czytelnikom CGD, CLI, CRY oraz 
CWA problematykę związaną 
z upadłością oraz wyjaśnić kto 
może ubiegać się o upadłość 
konsumencką i jakie są wymogi 
formalne związane ze złożeniem 
wniosku.

Od 2009 roku w polskim sys-
temie prawnym pojawiła się in-
stytucja upadłości konsumenc-
kiej. Początkowo restrykcyjne 
przepisy zostały zliberalizowa-
ne nowelizacją wprowadzoną 
w 2014 roku. Pomimo upływu 
pięciu lat w społeczeństwie na-
dal panuje przekonanie, iż uzy-
skanie pozytywnego postano-
wienia ogłaszającego upadłość 

jest niemalże niemożliwe. Czas 
obalić ten mit!

Upadłość konsumencka to 
sądowe postępowanie zmierza-
jącego do redukcji lub umorze-
nia zobowiązań. Przeznaczo-
na jest dla osób, które według 
ustawy: utraciły zdolność do 
wykonywania wymagalnych zo-
bowiązań pieniężnych a stan 
ten jest trwały. Tłumacząc 
z języka prawniczego na język 
polski: „niewypłacalność” to 
stan, w którym dłużnik nie jest 
w stanie np. jednocześnie spła-
cać kredytu oraz płacić opłat za 
mieszkanie lub zakupić podsta-
wowych środków, aby utrzymać 
rodzinę. Nie ma zatem możli-
wości ogłoszenia upadłości wo-
bec konsumenta, który jedynie 
kwestionuje istnienie zobowią-
zań, ale posiada środki na ich 
spłatę.

Z upadłości konsumenckiej 
skorzystać mogą konsumenci, 
czyli osoby które nie prowadzą 
działalności gospodarczej. Wnio-

sku nie mogą złożyć: przedsię-
biorcy, wspólnicy osobowych 
spółek handlowych, wspólni-
cy spółki partnerskiej, a także 
spadkobiercy przedsiębiorcy 
w okresie roku od dnia śmierci 
tego przedsiębiorcy.

Aby nie być przedsiębiorcą, 
nie wystarczy w tym celu zwiesić 
prowadzonej działalności gospo-
darczej, konieczne jest wykre-
ślenie danej osoby z właściwego 
rejestru. Jednak uwaga (!) osoby, 
które bezpośrednio przed zgło-
szeniem wniosku o ogłoszenie 
upadłości konsumenckiej wy-
kreśliły się z CEIDG, poddawa-
ne są szczególnej weryfikacji. 
Sąd rozpoznając sprawę spraw-
dzi, czy ich wniosek nie będzie 
podlegał przepisom dotyczącym 
upadłości przedsiębiorców. Róż-
nica między tymi dwoma po-
stępowaniami jest dość istotna, 
albowiem w stosunku do konsu-
mentów nie stosuje się szeregu 
przepisów i restrykcji jakie obo-
wiązują w takim postępowaniu 
dotyczącym przedsiębiorców.

Wiele osób ma wątpliwości, 
czy będąc w związku małżeń-
skim można wystąpić o ogło-
szenie upadłości – odpowiedź 
jest pozytywna. Wniosek mogą 
złożyć oboje małżonkowie, ale 
także jedno z nich.  Wszystko 
zależy od szczególnych okolicz-
ności i indywidualnej sytuacji 
każdej osoby.

Dla konsumenta do sku-
tecznego złożenia wniosku 
o upadłość wystarczające jest 

posiadanie jednego wierzyciela, 
którego nie był w stanie spłacić, 
np. bank, w którym zaciągnię-
to kredyt na zakup mieszkania. 
Chciałabym zwrócić uwagę, że 
w przypadku przedsiębiorcy 
wierzycieli musi być kilku.

Podczas spotkań moi klien-
ci zadają także to najważniejsze 
pytanie: Ile kosztuje upadłość 
konsumencka?

Wyjaśniam im wówczas, że 
powinni się liczyć z podstawo-
wym wydatkiem, czyli opłatą 
sądową od wniosku w wysoko-
ści 30 zł. Natomiast w sprawach 
gdy sytuacja finansowa jest na 
tyle trudna, że i taka kwota sta-
nowi dla ich budżetu zbyt duże 
obciążenie informuję, że mogą 
ubiegać się o zwolnienie przez 
sąd od kosztów sądowych.

Dodatkowo są też koszty 
trudne do wyliczenia, ponieważ 
bardzo indywidualne, ale bezpo-
średnio związane ze złożeniem 
wniosku. Wśród nich wskazuję 
wydatki na drukowanie i ko-
piowanie wniosku oraz załącz-
ników, ponieważ wniosek powi-
nien zawierać dowody w postaci 
dokumentacji finansowej. Czę-
sto dużym kosztem są wydatki 
związane z drukowaniem i ko-
piowaniem posiadanych przez 
nas dokumentów (historie ra-
chunków bankowych, umowy 
kredytowe, dowody wpłaty, we-
zwania do zapłaty). Wymagane 
jest złożenie wszystkich doku-
mentów dla sądu w 2 egzempla-
rzach. Ponadto doliczyć trzeba 

koszty związane ze stawien-
nictwem przed sądem na wy-
znaczonym terminie, które jest 
konieczne. Dla mieszkańców 
powiatu golubsko-dobrzyńskie-
go właściwym będzie Sąd Rejo-
nowy w Toruniu V Wydział Go-
spodarczy ul. Mickiewicza 10/16.

W postępowaniu nie ma 
obowiązku korzystania z pomo-
cy adwokata czy radcy prawne-
go, wniosek można wypełnić sa-
modzielnie i samemu wystąpić 
przed sądem. Zlecenie ewentu-
alnego zastępstwa procesowego 
należy do indywidualnej decyzji 
danej osoby, a koszt takiej po-
mocy prawnej ustalany jest in-
dywidualnie i uzależniony jest 
od skomplikowania sprawy.

Postępowanie jest sforma-
lizowane m. in. przez wymóg 
złożenia wniosku na specjalnym 
formularzu. Wzór tego formu-
larza jest dostępny bezpłatnie 
w budynku sądu, a także na 
stronie internetowej Minister-
stwa Sprawiedliwości https://
www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/
broszury-i-publikacje/upadlosc-
konsumencka/wraz z poradni-
kiem.

Po zweryfikowaniu czy 
spełniany podstawowe wymogi 
ubiegania się o ogłoszenie upa-
dłości konsumenckiej, możemy 
przejść do kwestii samego wnio-
sku o ogłoszenie upadłości, ale 
o tym już w kolejnym numerze 
CGD.

Beata Szarszewska, 
Adwokat, fot. ilustracyjne

Zdrowie

„ Żyj aktywnie” – Dzień 
Osób z Niepełnosprawnością
„Żyj aktywnie” – pod takim hasłem Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje 
w tym roku Dzień dla Osób z Niepełnosprawnością. Z wiedzy i porad specjalistów 
będzie można skorzystać w całej Polsce, w tym w kilku miastach województwa 
kujawsko-pomorskiego.

W Polsce żyje nawet 7 mln 
osób niepełnosprawnych. Je-
dynie co trzecia jest czyn-
na zawodowo. Dlatego w tym 
roku Dzień Osób z Niepeł-
nosprawnością organizujemy 

pod hasłem  „Żyj aktywnie!”. 
– Chcemy zachęcić osoby z nie-
pełnosprawnościami do rozwi-
jania swoich talentów, poszu-
kiwania możliwości rozwoju, 
by pamiętały o zdrowym stylu 

życia, ale też zmotywować do 
aktywności zawodowej – infor-
muje Krystyna Michałek, regio-
nalny rzecznik ZUS wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego.

Wydarzenie organizowa-

ne są w wielu miastach w całej 
Polsce, w tym w kilku miastach 
województwa kujawsko-pomor-
skiego. Z wiedzy i porad specja-
listów będzie można skorzystać 
24 maja w Toruniu, Włocławku, 
Grudziądzu, Brodnicy, Aleksan-
drowie Kujawskim, Lipnie, Ry-
pinie i Golubiu-Dobrzynie, a 31 
maja w Bydgoszczy. Proponowa-
ne są (w zależności od miejsca 
wydarzenia) spotkania z eks-
pertami ZUS, NFZ, PFRON oraz 
przedstawicielami lokalnych 
organizacji i fundacji działają-
cych na rzecz osób niepełno-
sprawnych. Będą również liczne 
atrakcje.

24 maja w godz. 10:00-14:00 
z porad specjalistów skorzysta-
my m.in. w siedzibie:

• Inspektoratu ZUS w Brod-
nicy, ul. Mały Rynek 5

• Inspektoratu ZUS w Lipnie, 
ul. Mickiewicza 43

• Biura Terenowego w Rypi-
nie, ul. Mławska 12

• Biura Terenowego w Go-
lubiu-Dobrzynie, ul. 1000-lecia  
25 (tu porady już od godz. 9:00).

– Na Dzień Osób z Nie-
pełnosprawnością zapra-
szamy wszystkich zaintere-
sowanych, nie tylko osoby  
z niepełnosprawnością, ale rów-
nież osoby z ich najbliższego 
otoczenia oraz pracodawców.  
Informacje o tym, co będzie 
działo się w całej Polsce publi-
kujemy na stronie www.zus.pl/
dzienON – dodaje Michałek.

(red)
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Dla seniorów
ZDROWIE  Na wsi coraz liczniejszą grupą są seniorzy. Ich dostęp 
do służby zdrowia oraz możliwość rehabilitacji są utrudnione. 
KRUS uruchomił pilotażową wersję programu „Aktywny i zdro-
wy senior-rolnik”. Ma on pomóc najbardziej potrzebującym

Na razie projekt obejmuje se-
niorów z kilku powiatów na Ma-
zowszu, Podkarpaciu i Podlasiu. 
Zakłada on kompleksową opiekę 
z elementami rehabilitacji w trybie 
dziennym, krótkoterminowy po-
byt z noclegiem dla osób starszych 
połączony z rehabilitacją – w ra-
mach wsparcia opiekunów osób 
starszych, np. w okresie nasilonych 
prac w gospodarstwie rolnym, itd. 
Projekt skierowany jest przede 
wszystkim do osób ze stwierdzo-

ną niezdolnością do samodzielnej 
egzystencji, pobierających doda-
tek pielęgnacyjny oraz tych, które 
przedstawią zaświadczenie lekar-
skie stwierdzające wskazanie do 
udziału w programie.

Projektem powinni zostać ob-
jęci rolnicy z III stopniem niesamo-
dzielności czyli: osoby, które potrze-
bują pomocy przy pielęgnacji ciała, 
odżywianiu lub mobilności przynaj-
mniej w dwóch rodzajach czynno-
ści, a ponadto kilka razy w tygodniu 

potrzebują pomocy w zaopatrze-
niu gospodarstwa domowego. Jeśli 
pilotaż programu wypali, posłuży 
on za wzór do przyszłych działań 
wobec seniorów. W naszym kraju 
wieś jest jeszcze w miarę młoda 
i tylko tu utrzymuje się dodatni 
przyrost naturalny. Na przeciwle-
głym bieunie jest Bułgaria, gdzie 
niedawno doliczono się ponad  
150 niezamieszkałych wsi.

(pw)

Finanse

Wnioski do końca maja
Nie do 15 maja, a do końca miesiąca będzie można składać w formie internetowej 
wnioski o dopłaty bezpośrednie.

Już pod koniec kwietnia było 
wiadomo, że tegoroczna akacja 
składania wniosków nie idzie najle-
piej. Jeszcze 30 kwietnia na Podlasiu 
nawet nie połowa rolników uporała 
się z formalnościami. Z wnioskiem, 
by rolnikom dać dodatkowy czas na 
ubieganie się o dopłaty, wystąpiła 
do ministra Krajowa Rada Izb Rol-
niczych, uzasadniając go m. in. pro-
blemami pogodowymi. Zapewne 

istniała także grupa rolników, któ-
rzy ze złożeniem wniosku zamie-
rzali czekać do ostatniego dnia. To 
wszystko sprawiło, że Ministerstwo 
Rolnictwa zdecydowało się wydłu-
żyć termin składania dokumentów 
do 31 maja.

ARiMR apeluje, by ze składa-
niem wniosków za pośrednictwem 
aplikacji eWniosekPlus nie czekać 
do ostatniej chwili. W razie jakich-

kolwiek wątpliwości rolnicy mogą 
zgłaszać się po pomoc w wypełnia-
niu dokumentów czy w sprawach 
związanych z obsługą technicz-
ną aplikacji do biur powiatowych 
ARiMR. Czynna jest także infoli-
nia – pod numerem 800 38 00 
84 można uzyskać, np. informacje 
w przypadku problemów z zalogo-
waniem się do systemu.

(pw)

Uprawy

Programy dla gleby
„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowa-
nie” został oficjalnie ogłoszony. Rząd będzie chciał w ten sposób uratować część 
polskich gruntów rolnych przezd ich nadmiernym zakwaszeniem.

W skali Polski 40% gruntów 
powiada kwaśny odczyn. W na-
szym województwie najbardziej 
zakwaszone są ziemie na wscho-
dzie regionu, w okolicach Wło-
cławka. Program wspierania re-
generacji gleb ruszy po żniwach. 
Największą pomoc otrzymają 
najmniejsi rolnicy posiadający 
gospodarstwa o areale 25 hekta-
rów i mniejszym. Mogą liczyć na 

dopłatę 300 zł do tony czystego 
składnika.

Na mniejszą skalę, bo dla 
zaledwie 7 gmin w całym kraju 
przewidziano program „Usuwanie 
folii rolniczych i innych odpadów 
z działalności rolniczej”. Jego ce-
lem jest rozwój systemu zagospo-
darowania odpadów z tworzyw 
sztucznych z rolnictwa na pozio-
mie lokalnym w oparciu o pilo-

tażowe rozwiązania w gminach. 
Jest to bardzo potrzebne działa-
nie, ponieważ od pewnego czasu 
rolnikom trudno pozbyć się tego 
typu odpadów. Folii nie chciały 
odbierać firmy zajmujące się wy-
wozem odpadów. Rolnicy musieli 
je składować, wzywać specjalne 
firmy do ich wywożenia lub... po-
zbywali się ich w inny sposób.

(pw)

Zwierzęta

Chiński „odkurzacz”
Mamy wreszcie poważniejsze odbicie cen wieprzowi-
ny. Wszystko zawdzięczamy odległym Chinom.

Chiny w 2019 roku podwo-
ją import wieprzowiny. Kraj ten, 
niczym wielki odkurzacz zasysa 
na swój rynek gigantyczne ilości 
produktów rolnych. Ich rynek 
wchłonie astronomiczną ilość 2 
milionów ton mięsa. Chińczycy 
ratują się importem, ponieważ 
w ich kraju mnożą się przypad-
ki Afrykańskiego Pomoru Świń. 
Utylizowane są potężne farmy, 
a braki trzeba uzupełniać m. in. 
w Europie. W ciągu 2018 roku pro-
dukcja wieprzowiny w Chinach 

zmalała o 15%.
Na efekt w skupach nie trze-

ba było długo czekać. Ceny pod-
skoczyły z 5,20 do 5,50 zł/kg. Jesz-
cze pod koniec marca ceny były 
o ok. 1 zł niższe. Mniej ucieszą się 
konsumenci. Jeśli Chińczycy będą 
nadal podbijać ceny skupu, to 
wyższe będą ceny w sklepach. Na-
wet w okresie stagnacji cen skupu 
mięso drożało i to dramatycznie. 
Kilogram schabu w stosunku rok 
do roku podrożał o 7 zł.

(pw), fot. ilustracyjne

Kasa dla KGW
40 mln złotych to limit pomocy na jaką mogą liczyć 
koła gospodyń wiejskich. Wnioski o pomoc można 
już składać.

Finanse

Rozporządzenie dotyczące 
formy udzielania pomocy KGW 
weszło w życie 7 maja. Od tego 
dnia przedstawicielki kół zareje-
strowanych w ARiMR mogą skła-
dać wnioski o udzielenie pomocy. 
Ważny jest także czas, ponie-
waż pomoc będzie przyznawana 
do wyczerpania środków. Wzór 
wniosku dostępny jest na stronie 
ARiMR, natomiast gotowy doku-
ment należy składać do kierow-
nika Biura Powiatowego ARiMR. 

Wysokość pomocy jest uzależnio-
na od wielkości koła. Jeżeli liczy 
mniej niż 30 pań, wówczas można 
starać się o 3 tys. zł. W przypadku 
kół liczących od 31 do 75 osób jest 
to 4 tys. zł. Największe koła liczące 
75 członkiń i większe mogą liczyć 
na 5 tys. zł. Wypełnienie wniosku 
nie powinno sprawiać kłopotu, 
ponieważ jest on bardzo pro-
sty i nie wymaga przedstawienia 
szczegółów oraz kosztorysów.

(pw)

Dni Pola
15 czerwca w Grubnie koło Chełmna odbędzie się  
23. edycja Kujawsko-Pomorskich Dni Pola.

Imprezy

Na imprezę zaproszeni są 
wszyscy rolnicy, którzy zajmu-
ją się uprawą roślin. Na około 
3 hektarach poletek prezento-
wanych jest 250 odmian roślin 
uprawnych. Będzie można rów-
nież na własne oczy przeko-
nać się o skuteczności środków 
ochrony roślin oraz nawozów. 
Obok pól zaparkują nowoczesne 
maszyny rolnicze. Ich wystawa 
towarzyszy co roku Dniom Pola. 
Przewidziano także pokazy ma-

szyn, kiermasz oraz konsultacje 
dla mieszkańców.

Dni Pola odbywają się na te-
renie Zakładu Rolnego w Grub-
nie, należącego do Prywatnego 
Gospodarstwa Rolnego Janiny 
Madej w Działowie. Wystawa roz-
pocznie się o 10.00, a zakończy 
o 17.00. Uroczyste otwarcie za-
planowano na 11.00. Wstęp i par-
king są bezpłatne.

(pw)
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Co? Gdzie? Kiedy?Gitarowa uczta 
w Golubiu-Dobrzyniu
DOMY KULTURY  Burmistrz miasta Golubia-Dobrzynia Ma-
riusz Piątkowski oraz dyrektor artystyczny wydarzenia Paweł 
Dąbrowski zapraszają do udziału w IV Festiwalu Gitarowym. 
Gitarowe dźwięki rozbrzmiewać będą w Golubiu-Dobrzyniu 
w dniach 18-19 maja 2019 r.

W sobotę 18 maja na Zamku 
Golubskim odbędzie się konkurs, 
w którym wystąpią dzieci i mło-
dzież. Pierwszy dzień festiwalu za-
kończy recital duetu Woch&Guzik 
Duo. Zespół kameralny ma za sobą 
multum występów przed publicz-
nością międzynarodową. W 2014 
roku Adam Woch i Robert Guzik 
odbyli trasę koncertową w Stanach 
Zjednoczonych, która zakończyła 
się finałowym koncertem w słyn-

nej nowojorskiej Carnegie Hall. 
Muzyków będzie można usłyszeć 
w komnatach Zamku Golubskiego 
o godz. 17:00 – wstęp bezpłatny.

Na niedzielę 19 maja organiza-
tor przygotował nie lada gratkę dla 
miłośników klasycznych gitarowych 
brzmień. W golubsko-dobrzyńskim 
amfiteatrze wystąpi znany z mu-
zycznego programu telewizyjnego 
wirtuoz gitary Piotr Restecki.

Restek grywa na scenach pol-

skich i międzynarodowych m. in. 
z takimi artystami jak Tommy 
Emmanuel, Preston Reed czy Jon 
Gomm, prowadzi warsztaty finger-
style, nagrywa dla radia i telewizji. 
Jego muzyka oscyluje między blu-
esem, funkiem, jazzem, rockiem 
i folkiem, a jego styl wyróżnia 
śpiewna melodyka, bogata harmo-
nia, przestrzenny dźwięk, ciekawa 
rytmika, a przede wszystkim kom-
pozycja utworów, w której muzyk 
buduje napięcie i wciąga słuchacza.

Koncertu Restka będzie można 
wysłuchać na muszli koncertowej 
w Golubiu-Dobrzyń. Start – godz. 
17:00, wstęp bezpłatny. Wydarzenie 
dofinansowano ze środków Mia-
sta Golubia-Dobrzynia w ramach 
otwartego konkursu ofert w zakre-
sie kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego.

(red), fot. UM 
Golub-Dobrzyń

Młodzi pianiści grają w Szafarni
Pięćdziesięciu pięciu młodych pianistów z osiemnastu krajów wystąpi podczas  
27. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzie-
ci i Młodzieży w Szafarni. Przesłuchania konkursowe rozpoczynają się w czwartek 
(16 maja). Dzień wcześniej (15 maja) wydarzenie zainauguruje koncert prof. Marii 
Murawskiej.

Konkursy

Podczas koncertu, który odbę-
dzie się na zamku w Golubiu-Do-
brzyniu prof. Murawska wykona 
utwory Chopina: 4 Mazurki op. 6, 
4 Mazurki op. 24, 12 Preludiów op. 
28 i Sonatę h-moll op. 58. Można na 
niego bezpłatnie dojechać z Toru-
nia Chopin Busem.

Przesłuchania konkursowe 
będą odbywać się w Ośrodku Cho-
pinowskim w Szafarni od czwartku 
do soboty (16-18 maja) w godzinach 
9-19. Uczestnicy z Białorusi, Bułga-

rii, Chin, Hiszpanii, Islandii, Izraela, 
Japonii, Koreańskiej Republiki Lu-
dowo-Demokratycznej, Nowej Ze-
landii, Polski, Republiki Korei, Rosji, 
Słowacji, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, 
USA, Włoch zaprezentują kompo-
zycje mistrzów muzyki poważnej, 
w tym oczywiście Fryderyka Cho-
pina.

Muzyczne zmagania oceni jury 
w składzie: prof. Awadagin Pratt 
(College-Conservatory of Music at 
the University of Cincinnati, USA), 

prof. Anthony Adkins (Royal College 
of Music, Wielka Brytania), prof. An-
drzej Tatarski (Akademia Muzyczna 
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu), 
prof. Federica Stellini (Conservato-
ire populaire de Musique de Dance 
et Theatre, Szwajcaria), prof. Jordi 
Benseny Plaza (Konserwatorium 
Muzyczne w Lleidzie, Hiszpania), 
pod przewodnictwem prof. Marii 
Murawskiej (Akademia Muzyczna 
im. F. Nowowiejskiego w Bydgosz-
czy).

Konkurs zakończy się w nie-
dzielę (19 maja) uroczystym wrę-
czeniem nagród oraz koncertem 
w wykonaniu najlepszych uczest-
ników. Na wszystkie wydarzenia 
wstęp jest wolny. Organizator 
konkursu, Ośrodek Chopinowski 
w Szafarni jest instytucją kultury 
samorządu województwa kujaw-
sko-pomorskiego. Więcej na stro-
nie ośrodka.

(red), fot. Mikołaj Kuras

 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
 Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri zaprasza na 13. Przegląd 

Twórczości Filmowej „Pola i inni”. Piątek, 24.05.2019 r. Kino „Nawojka”: 17.00 - 
Spektakl „ Uśmiechy retro ” w wykonaniu Teatru Bene Nati z Zespołu Szkół w Lipnie; 
18.30 - „Oczy mumii Ma” (1918) film z Polą Negri. Niemcy. Reż. Ernst Lubitsch, 63 
min. Podkład muzyczny „na żywo” – Tomasz Walczak.Wprowadzenie: dr Grzegorz Ro-
gowski; 19.40 - „Szpieg w masce” (1933) film z Hanką Ordonówną i Jerzym Leszczyń-
skim (wnukiem Wincentego Rapackiego), Polska. Reż. Mieczysław Krawicz, 75 min. 
Wprowadzenie: Konrad J. Zarębski.

Sobota, 25.05.2019 r. Zespół Szkół w Lipnie, ul. R. Traugutta 1, Aula: 09.00 - 
Warsztaty teatralne dla młodzieży. Prowadzenie: Anna Biernacik, Mateusz Więcławek; 
Kino „Nawojka”: 14.00 - „80 milionów” (2011) film z Piotrem Głowackim, Polska, reż. 
Waldemar Krzystek; 16.00 - „Wincenty Rapacki z Lipna”- program przygotowany przez 
Teatr Bene Nati; 16.30 - Gala wręczenia NAGRODY LTK im. POLI NEGRI Irenie Karel; 
17.00- „Prekursorzy kina” - panel z udziałem Ireny Karel, Konrada J. Zarębskiego, 
Grzegorza Rogowskiego; 18.20 - Alfabet muzyczny - „Piosenki Andrzeja Boguckiego” 
w wykonaniu Kamila Mroza; 19.15 - „Ja, Olga Hepnarova” (2016) film z Michaliną 
Olszańską - Czechy, Francja, Polska, Słowacja. Reż. Petr Kazda, Tomas Weinreb, 105 
min.

Niedziela, 26.05.2019 r. Kino „Nawojka”: 10.00 - „Piosenki Hanki Ordonówny” - 
konkurs na interpretację piosenek aktorki o Nagrodę Burmistrza Miasta Lipna i Staro-
sty Powiatu Lipnowskiego. Jury: Katarzyna Żak, Irena Karel, Kamil Mróz; 11.30 - Gala 
wręczenia Statuetki „Politki” Piotrowi Głowackiemu; 12.30 - Gala wręczenia Statuetki 
„Politki”  Michalinie Olszańskiej; 15.00 - Odsłonięcie tablic pamiątkowych Laureatów 
„Politki” 2019, Bulwar im. Poli Negri w Lipnie; 16.00 - „Supermenka” - monodram 
Jowity Budnik; 19.30 - „Bardzo śmieszne piosenki”- koncert Katarzyny Żak.

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

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

 31 maja WDK zapraszamy dzieci z opiekunami. Już o godzinie 16.30 odbędzie się 
przedstawienie teatralne pt. „Wojtek strażak”. Po spektaklu ok. godziny 17.15 w Parku 
blok zabaw z animatorem. W programie m.in.: konkursy; zabawy animacyjne; konku-
rencje sportowe; mobilny plac zabaw; atrakcje przygotowane przez funkcjonariuszy KP 
PSP, KPP. Bilety na teatrzyk w cenie 3 zł/os. do nabycia w kasie WDK od poniedziałku 
do piątku w godzinach 12.00 – 16.00.

 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)



16.05.2019-22.05.2019

Agent FBI Sean Archer (John Travolta) tropi bezwzględnego prze-
stępcę Castora Troya (Nicolas Cage). Pragnie zemścić się na nim za 
śmierć syna, który 6 lat wcześniej zginął z rąk przestępcy. Podczas 
jednej z akcji Castor zostaje ciężko ranny i zostaje przewieziony do 
szpitala. Okazuje się, że wraz ze znajdującym się w więzieniu bra-
tem (Alessandro Nivola), Troy podłożył w Los Angeles bombę, która 
może zagrozić życiu mieszkańców miasta. By dowiedzieć się, gdzie 
znajduje się ładunek, Sean przechodzi operację plastyczną, dzięki 
której zamienia się z Castorem twarzami. Następnie zostaje umiesz-
czony w więzieniu, w którym wyrok odsiaduje Pollux. Tymczasem 
w klinice Troy odzyskuje przytomność i zmusza chirurga do powtó-
rzenia zabiegu, w wyniku którego ma teraz twarz Archera...

Bez Twarzy
TV Puls  |  Piątek  |  21:55



Czwartek, 16 maja 2019

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 173 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 484 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Blondynka odc. 77 s. 6 - serial
09:35 Komisarz Alex odc. 129 
  s. 10 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 93 
  s. 7 - serial
11:30 Korona królów odc. 223 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:55 Wyspy czasów Odyseusza 
  odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 485 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Okrasa łamie przepisy 
16:05 Wieczna miłość odc. 174 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3491
18:30 Korona królów odc. 224 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Audycje komitetów wyborczych
21:00 64. Konkurs Piosenki Eurowizji 
  - Tel Awiw 2019
23:40 Ocaleni odc. 60
00:45 Tanie dranie - Moroz  
  i Kłopotowski komentują świat 
  odc. 99

06:00 Ukryta prawda odc. 572 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 73 - serial

07:55 Szpital odc. 271 - serial

08:50 Big Brother odc. 47

09:50 Big Brother Pobudka odc. 44

09:55 Zakochani po uszy odc. 68 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 103 - serial

12:45 19+ odc. 104 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 335 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 44

14:20 Sąd rodzinny odc. 74 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 111 - serial

16:20 Szpital odc. 272 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 44

17:25 Prawo Agaty odc. 9 s. 2 - serial

18:25 Ugotowani odc. 8 s. 12

19:30 Zakochani po uszy odc. 69 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 48

21:00 Czas na przyjaźń  

  - komediodramat

23:30 Big Brother Nocą odc. 36

00:05 Na pełnym gazie - dramat

06:00 Buffy: postrach wampirów odc. 8 
  s. 5 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 35 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 31 
  - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 15
09:00 Septagon odc. 43 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 34
11:25 Sekrety sąsiadów odc. 20 - serial
11:55 Mecenas Lena Barska 
  odc. 18 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 179 
  - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 101
15:00 Policjantki i policjanci odc. 547 
  - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 80 
  - serial
17:00 Joker odc. 80
18:00 Septagon odc. 44 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 548 
  - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 304 - serial
21:00 Rob Roy - film
23:55 Śmierć na talerzu odc. 7 - serial
01:00 Śmierć na talerzu odc. 8 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 44

07:00 Zbuntowany anioł odc. 221

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 99 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 50 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 66 

  s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 1 

  s. 9 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 2 

 s. 9 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 15 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 16 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 78 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 50 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 1 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 99 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 100 s. 3 - serial

20:00 Co się zdarzyło w Las Vegas 

  - komedia

22:05 Kabaretowe gogle i boks odc. 6

22:35 Kabaretowe gogle i boks odc. 7

23:05 Kochanie, poznaj moich kumpli 

  - komedia

01:00 Chłopcy pani Brown odc. 6 

  s. 2 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Błękitny pokój - dramat

09:20 Wakacje z Madonną - film

11:00 Zaklęty dwór odc. 3 - serial

12:05 Zaklęty dwór odc. 4 - serial

13:05 Studio Kultura - rozmowy

13:15 Taśmy Kultury odc. 19

13:25 Taśmy Kultury odc. 20

13:45 Sędziowie - dramat

15:00 Chłopiec na galopującym koniu 

  - film

16:25 Spokój - dramat

18:00 Krąg Kantora - film

19:20 Pegaz odc. 128

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Eskorta - western

22:25 Koło pióra odc. 11

22:50 Scena klasyczna odc. 30

23:45 Raghu Rai, portret niepozowany 

  - film

00:55 Święte powietrze - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 564

06:55 Dziennik telewizyjny 

07:35 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 4 - serial

08:35 Niosła go Polska odc. 1 - film

10:00 Po PRL-u odc. 11

10:30 Sensacje XX wieku odc. 53

11:05 Hiszpania. Narodziny imperium 

  odc. 3 - film

12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 15

12:20 Czas honoru odc. 43 - serial

13:20 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 4 s. 2 - serial

14:20 Dziewicza Nowa Zelandia 

  odc. 3 - serial

15:15 Voyager: misja bez końca - film

16:20 Niosła go Polska odc. 2 - film

17:45 Rodziny Wyklętych mają głos 

  odc. 5

18:15 Taśmy bezpieki odc. 77

18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 15

19:00 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 5 - serial

19:55 Wojna wietnamska odc. 2 - serial

21:05 Japonia. Tajemnicze Imperium 

  odc. 1 - serial

22:05 Spór o historię odc. 170

22:45 Szerokie tory odc. 49

23:20 Sekrety amerykańskiej mafii 

  odc. 1 - serial

00:20 Sekrety wykute w kamieniu 

  odc. 2 - 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. 1 - 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 Ja głuchy - film
13:45 Eksodus - Droga Narodu 
  Wybranego - film
15:45 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat 
16:35 Porady medyczne bonifratrów 
17:00 Przegląd tygodnika rodzin 
  katolickich „Źródło” 
17:05 Duszpasterz - film
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Superksięga odc. 1 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 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
  VII rok

05:35 Na dobre i na złe odc. 743 
  - serial
06:35 Operacja Zdrowie!
07:05 Na sygnale odc. 59 - serial
07:35 Ogrodowi odc. 20
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl odc. 173 s. 8 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2065 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 82 - serial
14:10 Na dobre i na złe odc. 743 
  - serial
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
  rozdział odc. 94 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 58 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Audycje komitetów wyborczych
19:05 Rodzinka.pl odc. 72 s. 3 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 2065 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2066 
  - serial
20:45 Europa da się lubić - 15 lat 
  później odc. 3
22:05 Big Music Quiz odc. 9
23:10 Na sygnale odc. 232 - serial
23:35 Jak urodzić i nie zwariować 
  - komedia
01:35 La La Poland odc. 18 s. 2

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 5

07:50 Doradca smaku odc. 2 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2456

11:00 Ukryta prawda odc. 1045 - serial

12:00 Szpital odc. 934 - serial

13:00 Szkoła odc. 697 - serial

14:00 19+ odc. 398 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 5

15:30 Szkoła odc. 698 - serial

16:30 19+ odc. 399 - serial

17:00 Szpital odc. 935 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1046 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5675

20:10 Doradca smaku odc. 3 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2876 - serial

20:55 Milionerzy odc. 274

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 

  s. 19

22:30 Och, Karol II - komedia

00:50 Sexy kuchnia Magdy Gessler 

  odc. 1 s. 4

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 745 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 746 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 137 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 620 - serial
12:00 Gliniarze odc. 181 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 502 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2883 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 373 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4148
16:30 Na ratunek 112 odc. 350 - serial
17:00 Gliniarze odc. 340 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2884 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 451 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 141
21:10 Przyjaciółki odc. 157 s. 13 - serial
22:15 Ślad odc. 74 s. 2 - serial
23:20 Dziewięć miesięcy - komedia
01:35 Chirurdzy odc. 159 - serial

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1295

07:00 Strażnik Teksasu odc. 194 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 53 

  s. 5 - serial

09:00 Gwiazdy kabaretu odc. 12

10:00 Galileo odc. 204

11:00 V.I.P. odc. 15 s. 3 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 77 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 90 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 33 - serial

14:15 MacGyver odc. 74 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 7 - serial

16:15 Drużyna A odc. 15 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 85 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 74 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 75 - serial

20:00 Galileo odc. 205

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

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

23:00 Pocałunek śmierci - film

00:50 STOP Drogówka odc. 108

07:15 Shimmer i Shine odc. 36 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 27 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 16 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 103 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 23 
  s. 2 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 39 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 11 - serial
09:15 Wielka podróż Bolka i Lolka 
  odc. 11 - serial
09:30 Domisie odc. 383
10:00 Nieziemscy
10:15 Strażak Sam odc. 19 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 26 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 21 s. 5 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 19 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 41 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 42 - serial
11:25 My little pony odc. 12 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 18 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 30-32 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 29 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 52 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 24 
  s. 2 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 52 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 51 - serial
13:55 Zaczarowany świat odc. 1 - serial
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 38 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 58 - serial
14:40 Tabaluga odc. 45 - serial
15:10 Nieziemscy
15:25 Yakari odc. 27 - serial
15:45 Domisie odc. 364
16:10 Nela - mała reporterka odc. 31
16:30 Dinotrux odc. 28 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 7 s. 2 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 20 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 43 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 44 - serial
18:05 My little pony odc. 13 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 58 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 29 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 2 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 27 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 25 
  s. 2 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 195
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 5 
  - serial



Piątek, 17 maja 2019

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 174 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 485 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 78 s. 6 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 130 
  s. 10 - serial
10:40 Ojciec Mateusz odc. 94 
  s. 7 - serial
11:30 Korona królów odc. 224 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy odc. 191
12:50 Śpiochy na Sumatrze - film
14:00 Elif odc. 486 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość odc. 175 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3492
18:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 35
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
  odc. 62
21:30 Gramy dla Europy. Widowisko 
  z okazji 15-lecia wejścia Polski 
  do Unii Europejskiej 
22:25 Audycje komitetów wyborczych
23:00 Wiktoria odc. 16 s. 2 - serial
00:00 El Príncipe - dzielnica zła 
  odc. 34 - serial
00:50 El Príncipe - dzielnica zła 
  odc. 35 - serial

06:00 Ukryta prawda odc. 573 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 74 - serial

07:55 Szpital odc. 272 - serial

08:50 Big Brother odc. 48

09:50 Big Brother Pobudka odc. 45

09:55 Zakochani po uszy odc. 69 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 105 - serial

12:45 19+ odc. 106 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 336 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 45

14:20 Sąd rodzinny odc. 75 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 112 - serial

16:20 Szpital odc. 273 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 45

18:25 Przyjaciele odc. 17 s. 6 - serial

18:55 Ugotowani odc. 9 s. 12

20:00 Big Brother odc. 49

21:00 Władcy umysłów - film

23:15 Lara Croft Tomb Raider: Kolebka 

  życia - film

01:40 Druga strona medalu odc. 8 s. 3

06:00 Buffy: postrach wampirów odc. 9 
  s. 5 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 36 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 32 
  - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 16
09:00 Septagon odc. 44 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 35
11:25 SuperPies odc. 18
12:00 9. miesiąc odc. 1 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 180 
  - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 204
15:00 Policjantki i policjanci odc. 548 
  - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 81 
  - serial
17:00 Joker odc. 2
18:00 Septagon odc. 45 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 549 
  - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 23
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 301 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 302 - serial
23:00 Kontrakt na zabijanie - dramat
01:10 Zagadkowe zgony odc. 2 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 45

07:00 Zbuntowany anioł odc. 222

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 100 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 1 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 67 

  s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 2 

  s. 9 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 3 

  s. 9 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 16 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 17 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 79 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 1 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 2 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 100 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 101 s. 3 - serial

20:00 Niepokonany III: Odkupienie 

  - film

21:55 Bez twarzy - thriller

00:45 Handel - film

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Przeraźliwe łoże 

09:20 Spokój - dramat

11:00 Zaklęty dwór odc. 5 - serial

12:10 Zaklęty dwór odc. 6 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:35 VI Międzynarodowy Konkurs 

  Wokalny im. Stanisława 

  Moniuszki

14:35 Którędy po sztukę

14:45 Wszystko powiem Lilce! - film

16:05 Zakochany anioł - komedia

18:00 Sarid - film

19:00 Teledyski

19:30 Koło pióra odc. 11

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 146

20:25 Dzikie historie - komediodramat

22:35 Brian Johnson: Życie w trasie 

  odc. 4 - serial

23:35 Tygodnik kulturalny

00:20 Lotnisko - film

06:50 Był taki dzień odc. 565

07:00 Dziennik telewizyjny 

07:45 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 5 - serial

08:40 Rodziny Wyklętych mają głos 

  odc. 5

09:20 Niosła go Polska odc. 2 - film

10:45 Sensacje XX wieku odc. 54

11:20 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 2 - serial

12:10 Polska Kronika Filmowa odc. 15

12:20 Czas honoru odc. 44 - serial

13:20 Afryka odc. 2 - serial

14:20 Jedwabny szlak odc. 1 - serial

15:25 Helikoptery w akcji odc. 3 - serial

16:25 Wszystko, co nasze - film

17:35 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 7 - serial

18:05 Ex libris

18:30 Polska Kronika Filmowa odc. 15

18:45 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 6 - serial

19:45 Dubler - film

20:15 Zdarzyło się w Mafekingu - film

21:00 Historia na sprzedaż odc. 2

22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 

  w DTV odc. 75

22:35 Szerokie tory odc. 71

23:15 Wojna wietnamska odc. 2 - serial

00:20 Słynne jednostki specjalne 

  odc. 2 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Superksięga Serial dla dzieci 
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat 
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:35 Domek nr 6 - film
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia 
12:20 Albert Schweitzer - film
14:10 Święty na każdy dzień
14:15 Filmowe życiorysy
14:50 Kabwe
14:55 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
  z Koronką do Bożego 
  Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
  - serial
17:00 Misjonarze Afryki - Ojcowie Biali
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. 6 - 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. 33 - serial
22:40 Na przekór ciemności - film
23:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

05:40 Egzamin z życia odc. 37 - serial
06:35 Podróże z historią odc. 48 s. 5
07:10 Na sygnale odc. 60 - serial
07:35 Ogrodowi odc. 21
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra
11:25 Rodzinka.pl odc. 174 s. 8 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2066 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 83 - serial
14:00 Coś dla Ciebie odc. 202
14:30 Operacja Zdrowie!
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
  rozdział odc. 95 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 59 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Audycje komitetów wyborczych
19:05 Rodzinka.pl odc. 73 s. 3 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 2066 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2067 
  - serial
20:45 O mnie się nie martw odc. 128 
  s. 10 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 262 - serial
22:20 La La Poland odc. 11 s. 2
22:55 Król życia - komedia
00:40 Za kilka dolarów więcej - western

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 6

07:50 Doradca smaku odc. 3 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2457

11:00 Ukryta prawda odc. 1046 - serial

12:00 Szpital odc. 935 - serial

13:00 Szkoła odc. 698 - serial

14:00 19+ odc. 399 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 5

15:30 Szkoła odc. 699 - serial

16:30 19+ odc. 400 - serial

17:00 Szpital odc. 936 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1047 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5676

20:00 Avengers - film

23:00 Człowiek o żelaznych pięściach 

  - film

01:00 Kuba Wojewódzki odc. 25 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 747 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 138 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 621 - serial
12:00 Gliniarze odc. 182 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 503 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2884 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 374 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4149
16:30 Na ratunek 112 odc. 351 - serial
17:00 Gliniarze odc. 341 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2885 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 452 - serial
20:05 Dancing with the Stars. Taniec 
  z gwiazdami odc. 94 s. 9
22:30 Jak rozpętałem II wojnę światową 
  - komedia
00:00 Automata - film
02:35 Tajemnice losu odc. 3289

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1296

07:00 Strażnik Teksasu odc. 195 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 54 

  s. 5 - serial

09:00 Nokaut odc. 1 - serial

10:00 Galileo odc. 205

11:00 V.I.P. odc. 16 s. 3 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 75 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 74 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 34 - serial

14:15 MacGyver odc. 75 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 8 - serial

16:15 Drużyna A odc. 16 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 86 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 48 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 59 - serial

20:00 Galileo odc. 206

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 78 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 79 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 20 - serial

00:00 Koszmar z ulicy Wiązów - horror

02:00 Benny Hill odc. 44

07:15 Shimmer i Shine odc. 37 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 28 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 17 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 104 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 24 
  s. 2 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 40 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 12 - serial
09:15 Wielka podróż Bolka i Lolka 
  odc. 12 - serial
09:30 Domisie odc. 364
10:00 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
  odc. 62
10:15 Strażak Sam odc. 20 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 1 s. 6 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 22 s. 5 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 20 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 43 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 44 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 13 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 19 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 33-35 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 30 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 53 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 25 s. 
  2 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 53 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 52 - serial
13:55 Budzik odc. 195
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 59 - serial
14:40 Tabaluga odc. 46 - serial
15:10 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
  odc. 153
15:25 Yakari odc. 28 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 32
16:30 Dinotrux odc. 29 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 8 s. 2 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 21 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 45 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 46 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 14 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 59 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 30 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 3 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 28 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 26 
  s. 2 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 196
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 6 
  - serial
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06:00 Klan odc. 3490
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Pełnosprawni
08:30 Wojsko-polskie.pl
08:55 Studio Raban odc. 77
09:20 Rodzinny ekspres odc. 81
09:50 Korona królów - taka historia… 
  odc. 35
10:20 Korona królów odc. 221 - serial
10:55 Korona królów odc. 222 - serial
11:25 Korona królów odc. 223 - serial
11:55 Korona królów odc. 224 - serial
12:30 Sekrety Doliny Krzemowej 
  odc. 1 - serial
13:25 Z pamięci - rozmowy  
  z Andrzejem Doboszem odc. 32
13:40 Okrasa łamie przepisy odc. 213
14:10 Jak to działa? odc. 177
14:45 Wiktoria odc. 16 s. 2 - serial
15:45 To był rok! odc. 8
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych odc. 11 - serial
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Audycje komitetów wyborczych
21:00 64. Konkurs Piosenki Eurowizji 
  - Tel Awiw 2019
00:40 Milczenie owiec - thriller
02:50 Jaka to melodia?

05:50 Ukryta prawda odc. 574 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 45

09:55 Big Brother odc. 46

10:55 Big Brother odc. 47

11:55 Ukryta prawda odc. 332 - serial

13:00 Ukryta prawda odc. 333 - serial

14:00 Dziewczyny z drużyny IV 

  - komedia

15:55 Johnny English - komedia

17:45 Władcy umysłów - film

20:00 Big Brother odc. 50

21:00 Seks w wielkim mieście II 

  - komedia

23:55 Big Brother Nocą odc. 9

00:30 Błękitna fala - film

06:00 101 dalmatyńczyków  
  odc. 3 - serial
06:35 101 dalmatyńczyków  
  odc. 4 - serial
06:55 101 dalmatyńczyków  
  odc. 5 - serial
07:30 101 dalmatyńczyków  
  odc. 6 - serial
07:55 Flintstonowie odc. 43 - serial
08:25 Dzielna Mysz odc. 1 - serial
08:45 Ciekawski George - film
10:35 Policjantki i policjanci odc. 545 
  - serial
11:35 Policjantki i policjanci odc. 546 
  - serial
12:35 Policjantki i policjanci odc. 547 
  - serial
13:35 STOP Drogówka odc. 205
14:45 Sprytne kocisko - komedia
16:35 Ostatni legion - film
18:50 Domowe rozgrywki odc. 2
19:00 Galileo odc. 748
20:00 Policjantki i policjanci odc. 548 
  - serial
21:00 Policjantki i policjanci odc. 549 
  - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 303 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 304 - serial
00:00 Hooligans III - film
02:05 Interwencja

05:50 Czynne całą dobę odc. 5 - serial

06:25 Czynne całą dobę odc. 6 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 20 s. 4

07:50 Tajemnice medyczne  

  odc. 19 - serial

08:50 13. posterunek odc. 24 

  s. 2 - serial

09:25 13. posterunek odc. 25 

  s. 2 - serial

10:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 97 s. 3 - serial

11:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 98 s. 3 - serial

11:55 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 99 s. 3 - serial

12:55 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 100 s. 3 - serial

13:50 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 101 s. 3 - serial

14:50 Rodzinny interes odc. 40 - serial

15:45 Rodzinny interes odc. 41 - serial

16:40 Rodzinny interes odc. 42 - serial

17:40 Instrukcji nie załączono 

  - komediodramat

20:00 Protektor - film

21:55 Momentum - thriller

23:50 Co się zdarzyło w Las Vegas 

  - komedia

01:50 Taki jest świat odc. 20 s. 4

07:00 Teledyski

07:30 Informacje kulturalne 

07:50 Zaśpiewajmy to jeszcze raz 

  odc. 3

08:30 Przygody psa Cywila  

  odc. 7 - serial

09:05 Przygody pana Michała 

  odc. 1 - serial

09:40 Tygodnik kulturalny

10:35 Sztuka Hiszpanii odc. 3 - serial

11:40 Ciemnego pokoju nie trzeba 

  się bać - film

12:25 Informacje kulturalne ekstra 

  odc. 2267

12:55 Lekcje pana Kuki - film

14:45 One. Kobiety Kultury odc. 12

15:25 Towarzysze broni - film

17:25 Dranie w kinie odc. 59

18:10 Grace Jones, życiodajne światło 

  - film

20:20 Mary Reilly - horror

22:15 Placebo live in London - MTV 

  Unplugged

23:30 Cena strachu - thriller

02:05 Performance odc. 101

06:15 Był taki dzień odc. 566

06:20 Dziennik telewizyjny 

07:10 Wszystkie kolory świata 

  odc. 7 - serial

08:05 Koło się kręci odc. 20

08:25 Zakochaj się w Polsce odc. 38 s. 1

08:50 Rycerze i rabusie odc. 2 - serial

10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 181

10:45 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 4 s. 2 - serial

11:40 Dziewicza Nowa Zelandia 

  odc. 3 - serial

12:40 Zamarznięta planeta odc. 5 - serial

13:40 Szerokie tory odc. 58

14:10 Podróże z historią odc. 2 s. 1

14:40 Hiszpania. Narodziny imperium 

  odc. 3 - film

15:45 Spór o historię odc. 199

16:25 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 2 - serial

17:15 Marzyciele odc. 31

17:45 Drogi wolności odc. 3 - serial

18:50 Film dokumentalny - film

20:00 Japonia. Tajemnicze Imperium 

  odc. 1 - serial

21:05 Rozbite marzenia. 1918-1939 

  odc. 1 - serial

22:05 Słynne jednostki specjalne 

  odc. 2 - serial

22:55 Generał Władysław Anders - film

23:45 Angielscy chłopcy z bombowców 

  - film

01:25 Historia telewizji odc. 2 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
09:00 Próba wiary - serial
09:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
10:00 Informacje dnia 
10:15 Święty na każdy dzień
10:20 Retrospekcja
10:25 Myśląc Ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Uroczystość rozpoczęcia 
  peregrynacji Matki Bożej 
  Częstochowskiej w Poznaniu
13:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
14:00 Niebieska jabłoń - film
15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
  Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Krewniaki - spektakl
23:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

05:55 Barwy szczęścia odc. 2063 
  - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2064 
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1444 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:20 Pogoda
11:25 Pytanie na śniadanie
11:55 To je Borowicz. Podróże 
  ze smakiem odc. 24
12:30 Bake off - Ale ciacho! odc. 52
13:30 Na sygnale odc. 232 - serial
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:20 O mnie się nie martw odc. 128 
  s. 10 - serial
16:20 Zmiennicy odc. 11 - serial
17:20 Słowo na niedzielę
17:35 Audycje komitetów wyborczych
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 46
20:00 Europa da się lubić - 15 lat 
  później odc. 4
21:10 Saga wikingów - film
23:00 Straż wiejska - komedia
00:50 Król życia - komedia

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1160

11:00 Na Wspólnej odc. 2873 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2874 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2875 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2876 - serial

12:50 Avengers - film

15:55 Agent - gwiazdy odc. 12 s. 4

17:00 Dorota inspiruje odc. 2 s. 2

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 12 

  s. 19

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5677

20:00 Miss Agent - komedia

22:15 Okrucieństwo nie do przyjęcia 

  - komedia

00:20 Sherlock Holmes - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:30 SpongeBob: na suchym lądzie 

  - film

10:15 Ewa gotuje odc. 363

10:45 Sekrety rodziny odc. 28 - serial

11:45 Sekrety rodziny odc. 29 - serial

12:45 Sekrety rodziny odc. 30 - serial

13:45 Świat według Kiepskich 

  odc. 208 - serial

14:20 Świat według Kiepskich 

  odc. 209 - serial

14:55 Świat według Kiepskich 

  odc. 210 - serial

15:35 Piosenki z drugiej ręki

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 161

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 162

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 59 - serial

20:05 Madagaskar III - film

22:00 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 109 s. 11

00:05 Prawdziwa historia - thriller

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1297

07:00 Detektyw Monk odc. 7 s. 8 

  - serial

07:55 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 13 - serial

08:25 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 14 - serial

08:55 Dzielna Mysz odc. 9 - serial

09:05 Harry i Hendersonowie - komedia

11:35 Karzeł Długonos - film

13:30 Columbo odc. 1 - serial

15:35 Cud w Cokeville - dramat

17:30 Superbohaterowie - film

20:00 Galileo odc. 207

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 80 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 81 - serial

07:15 Shimmer i Shine odc. 38 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 29 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 18 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 105 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 25 
  s. 2 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 41 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 13 - serial
09:15 Wielka podróż Bolka i Lolka 
  odc. 13 - serial
09:30 Domisie
10:00 Supełkowe ABC odc. 156
10:15 Strażak Sam odc. 22 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 2 s. 6 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 23 s. 5 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 21 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 45 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 46 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 14 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 20 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 36-38 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 31 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 54 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 26 
  s. 2 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 54 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 1 - serial
13:55 Zaczarowany świat odc. 2 - serial
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 39 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
 odc. 60 - serial
14:40 Tabaluga odc. 47 - serial
15:10 Nieziemscy
15:25 Yakari odc. 29 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 33
16:30 Dinotrux odc. 30 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 9 s. 2 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 22 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 47 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 48 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 15 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 60 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 31 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 4 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 29 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 27 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 255
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 7 
  - serial
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05:40 Klan odc. 3492
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl odc. 53
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
  Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
  Łagiewnikach odc. 775
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Zakochaj się w Polsce odc. 119
09:05 Ziarno odc. 708
09:35 Wokół mórz odc. 8 - serial
09:55 Skrzydła orłów - dramat
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Regina Coeli
12:15 Między ziemią a niebem 
12:55 Misja w Afryce odc. 15 - serial
13:10 Z pamięci - rozmowy  
  z Andrzejem Doboszem odc. 33
13:25 Dynastie odc. 3 - serial
14:30 Weterynarze z sercem 
  odc. 67 - serial
15:05 Pensjonat nad rozlewiskiem 
  odc. 8 - serial
16:00 The Wall. Wygraj marzenia 
  odc. 78
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz odc. 192 
  s. 15 - serial
18:30 Jaka to melodia?
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Stulecie Winnych odc. 12 - serial
21:15 To był rok! odc. 9
22:20 Audycje komitetów wyborczych
22:45 Bez pamięci - komedia
00:25 Oszukana - dramat

05:50 Ukryta prawda odc. 575 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 48

09:55 Big Brother odc. 49

10:55 Zakochani po uszy odc. 66 

  - serial

11:25 Zakochani po uszy odc. 67 

  - serial

11:55 Zakochani po uszy odc. 68 

  - serial

12:25 Zakochani po uszy odc. 69 

  - serial

12:55 Interkosmos - film

15:30 Lara Croft Tomb Raider: Kolebka 

  życia - film

17:55 Johnny English: reaktywacja 

  - komedia

20:00 Big Brother Arena odc. 10

21:40 Lucy - film

23:25 Trzynasty wojownik - film

01:40 Druga strona medalu odc. 3 s. 4

06:00 101 dalmatyńczyków  

  odc. 5 - serial

06:35 101 dalmatyńczyków  

  odc. 6 - serial

06:55 101 dalmatyńczyków  

  odc. 7 - serial

07:30 101 dalmatyńczyków  

  odc. 8 - serial

07:55 Flintstonowie odc. 44 - serial

08:35 Współczesna historia Kopciuszka  

  - film

10:30 Galileo odc. 747

11:30 Galileo odc. 748

12:35 Sprytne kocisko - komedia

14:30 Więcej niż wszystko - film

16:30 Gwiezdne wrota - film

19:00 Galileo odc. 749

20:00 Skazany na piekło - thriller

22:00 Kill Bill - film

00:25 Śmierć na talerzu odc. 9 - serial

05:45 Flash odc. 3 s. 2 - serial

06:40 Flash odc. 4 s. 2 - serial

07:35 Przygody Merlina odc. 4 

  s. 5 - serial

08:35 Jankes i dama odc. 3 - serial

09:30 Półtora gliniarza - komedia

11:25 Willow - film

13:50 Magiczne pióro - film

15:55 Garbi: superbryka - komedia

18:00 Dirty Dancing - film

20:00 Za szybcy, za wściekli - film

22:10 Trefny wóz - thriller

23:55 Operacja Delta Force III - film

01:45 Skorpion - serial

07:00 Teledyski

07:35 Którędy po sztukę odc. 11

07:45 Dranie w kinie odc. 59

08:30 Wszystkie stworzenia duże 

  i małe odc. 5 s. 4 - serial

09:40 Spotkania z muzyką odc. 35

10:45 Lokomotywa - film

10:50 Malowane wakacje - film

10:55 Cztery łapy - film

11:00 Czerwone i czarne - film

11:10 Trzeci punkt widzenia odc. 289

11:45 Ranczo Wilkowyje - komedia

13:25 Chuligan literacki

14:00 Hamlet - dramat

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

  odc. 553

18:10 Przekładaniec - komedia

18:50 Kobiela na plaży - film

19:35 To jest twój nowy syn - film

20:20 Jeziorak - film

22:05 Scena alternatywna odc. 85

22:40 Trzeci punkt widzenia odc. 289

23:20 15 stron świata - film

00:50 Mary Reilly - horror

06:15 Był taki dzień odc. 567

06:20 Dziennik telewizyjny 

06:55 Życie odc. 9 - serial

08:00 Droga od Chrystusa  

  do Konstantyna odc. 3 - serial

09:05 Rycerze i rabusie odc. 3 - serial

10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 182

10:50 Afryka odc. 2 - serial

11:50 Jedwabny szlak odc. 1 - serial

12:55 Świat z lotu ptaka odc. 1 - serial

14:00 Archiwum zimnej wojny odc. 20

14:40 Wojna i pokój odc. 1 - serial

15:35 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 7 - serial

16:05 Wielka gra odc. 187

17:00 Wojownicy czasu odc. 26

17:35 Drogi wolności odc. 4 - serial

18:40 Piwko dla Niedźwiedzia - film

19:50 Historia na sprzedaż odc. 2

20:50 Rejs - komedia

22:00 Malowane Polski  

  zmartwychwstanie, według Jacka 

  Malczewskiego - film

23:15 Wielki test o górach

00:40 Rozbite marzenia. 1918-1939 

  odc. 1 - 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 Msza Święta z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
10:40 Cuda Jezusa Serial obyczajowy 
11:35 Królewna Śnieżka odc. 22 - serial
12:00 Ustanowienie Sanktuarium 
  św. Rity w Nowym Sączu
14:00 Listy do Eleny - film
15:45 Jerash - starożytne miasto 
  Jordanii
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. Ojciec Pio - film
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. 2066 

  - serial

06:25 Barwy szczęścia odc. 2067 

  - serial

07:00 M jak miłość odc. 1445 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

11:15 Nasze Galapagos odc. 1 - film

12:15 O jeden most za daleko - dramat

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 Szansa na sukces - Opole 2019 

  odc. 8

17:15 Zainwestuj w marzenia 

  odc. 10 - serial

17:20 Audycje komitetów wyborczych

17:45 LOTTO Ekstraklasa

17:50 LOTTO Ekstraklasa

20:45 Wyścig z czasem - film

22:45 Lion. Droga do domu - dramat

00:55 Królewicz Olch - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1161

11:00 Efekt domina odc. 6 s. 5

11:30 Co za tydzień odc. 901

12:05 Diagnoza odc. 12 s. 4 - serial

13:05 Sexy kuchnia Magdy Gessler 

  odc. 1 s. 4 

13:40 Mimzy: mapa czasu - film

15:40 Złoty kompas - film

18:00 Big Brother Tydzień odc. 9

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5678

20:00 Sherlock Holmes - film

22:45 Kiler-ów 2-óch - komedia

01:05 Big Brother Tydzień odc. 9

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 17 - serial

09:15 Przygody Kota w butach 

  odc. 51 - serial

09:45 Sindbad: Legenda siedmiu 

  mórz - film

11:40 Dobra wróżka II - komedia

13:40 Madagaskar III - film

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 109 s. 11

17:35 Nasz nowy dom odc. 141

18:40 Domowe rozgrywki odc. 3

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 316

20:00 W rytmie serca odc. 52 - serial

21:05 XIII Płocka Noc Kabaretowa

00:00 Mecz ostatniej szansy 

  - komediodramat

02:10 Transformers: Wiek zagłady - film

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1298

07:00 Sekrety sąsiadów odc. 34 - serial

07:30 Detektywi w akcji odc. 51 - serial

08:30 Galileo odc. 206

09:30 Galileo odc. 207

10:35 Superbohaterowie - film

13:00 Gwiazdy kabaretu odc. 1

14:00 Nokaut odc. 2 - serial

15:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 270 - serial

16:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 271 - serial

17:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 272 - serial

18:00 Columbo odc. 1 - serial

20:00 Galileo odc. 208

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 82 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 83 - serial

22:55 Rob Roy - film

01:40 Hawaii 5.0 odc. 11 s. 6 - serial

07:15 Shimmer i Shine odc. 39 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 30 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 19 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 106 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 26 
  s. 2 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 42 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 14 - serial
09:15 Wielka podróż Bolka i Lolka 
  odc. 14 - serial
09:30 Domisie
10:00 Teleranek odc. 85
10:15 Strażak Sam odc. 23 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 3 s. 6 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 24 s. 5 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 22 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 47 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 48 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 15 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 21 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 39-41 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 32 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 55 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 27 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 55 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 2 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 18
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 61 - serial
14:40 Tabaluga odc. 48 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 62
15:25 Yakari odc. 30 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 34
16:30 Dinotrux odc. 31 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 10 s. 2 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 23 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 49 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 50 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 16 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 1 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 32 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 5 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 30 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 28 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 197
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 8 
  - serial
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 25 
  - serial



Poniedziałek, 20 maja 2019

05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 175 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 486 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 79 s. 7 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 131 
  s. 11 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 95 
  s. 7 - serial
11:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 35
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda
12:45 Dynastie odc. 3 - serial
13:50 To był rok!
14:00 Elif odc. 487 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Okrasa łamie przepisy
16:05 Wieczna miłość odc. 176 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3493
18:30 Korona królów odc. 225 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:30 Leśniczówka odc. 121 - serial
21:00 Dołęga-Mostowicz. Kiedy 
  zamykam oczy - spektakl
22:25 Audycje komitetów wyborczych
23:00 Ekstradycja odc. 2 s. 2 - serial
00:05 Kiedy Harry poznał Meghan 
  - ślub, jakiego nie było - film

06:00 Ukryta prawda odc. 576 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 75 - serial

07:55 Szpital odc. 273 - serial

08:50 Big Brother Tydzień odc. 9

09:50 Big Brother Pobudka odc. 46

09:55 Przyjaciele odc. 17 s. 6 - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 107 - serial

12:45 19+ odc. 108 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 337 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 46

14:20 Sąd rodzinny odc. 76 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 113 - serial

16:20 Szpital odc. 274 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 46

17:25 Prawo Agaty odc. 11 s. 2 - serial

18:25 Ugotowani odc. 10 s. 12

19:30 Zakochani po uszy odc. 70 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 51

21:00 Listy do M. - komedia

23:25 Big Brother Nocą odc. 37

00:00 Noc oczyszczenia - thriller

01:45 Druga strona medalu odc. 5 s. 4

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 10 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 37 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 33 
  - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 17
09:00 Septagon odc. 45 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 36
11:30 Sekrety sąsiadów odc. 21 - serial
12:00 Galileo odc. 747
13:00 Detektywi w akcji odc. 181 
  - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 102
15:00 Policjantki i policjanci odc. 549 
  - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 82 
  - serial
17:00 Joker odc. 3
18:00 Septagon odc. 46 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 550 
  - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 305 - serial
21:00 Gwiazdy kabaretu odc. 23
22:00 Galileo odc. 748
23:00 Afera w strefie 51 - film
01:00 STOP Drogówka odc. 204

06:00 Słodka miłość odc. 46

07:00 Zbuntowany anioł odc. 223

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 101 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 2 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 68 

  s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 3 

  s. 9 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 4 

  s. 9 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 17 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 18 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 80 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 2 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 3 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 101 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 102 s. 3 - serial

20:00 Street Fighter: Legenda 

 Chun - Li - film

21:55 Niepokonany III: Odkupienie 

  - film

23:50 Król Skorpion IV: Utracony 

  tron - film

02:00 Taki jest świat odc. 20 s. 4

07:00 Teledyski

08:00 Studio Kultura - rozmowy

08:20 Stracona noc - dramat

09:15 Zakochany anioł - komedia

11:00 Zaklęty dwór odc. 7 - serial

12:15 Hrabina Cosel odc. 1 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Spotkania z muzyką odc. 35

14:25 Film fabularny 

14:55 Dziennik pisany pod wulkanem 

  - film

16:10 Mój Nikifor - film

18:00 Teatr jest w nas - młodzi zdolni 

  69 - film

19:05 Teledyski

19:30 Którędy po sztukę odc. 2

19:40 Videofan odc. 71

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Karbala - film

22:25 Artyści odc. 3 - serial

23:15 Antyfonie - serial

23:50 Intruz - thriller

01:30 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 568

07:00 Dziennik telewizyjny 

07:45 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 6 - serial

08:40 Ex libris 

09:10 Wojna w eterze odc. 15

09:20 Wszystko, co nasze - film

10:30 Sensacje XX wieku odc. 57

11:00 Zamarznięta planeta odc. 5 - serial

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 15

12:20 Czas honoru odc. 45 - serial

13:15 Rejs - komedia

14:30 Krok - film

15:10 Świat z lotu ptaka odc. 1 - serial

16:10 Spór o historię odc. 195

16:45 Herling - fiołki w Neapolu - film

17:35 Gustawa Herlinga Grudzińskiego 

  rozważania o cnotach odc. 8

17:55 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii - program

18:25 Flesz historii 

18:50 Polska Kronika Filmowa odc. 16

19:05 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 7 - serial

19:55 Gustawa Herlinga Grudzińskiego 

  rozważania o cnotach odc. 9

20:15 Angielscy chłopcy z bombowców 

  - film

22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 21

22:40 Wojna i pokój odc. 1 - serial

23:40 Odtajnione akcje szpiegowskie 

  odc. 5 - serial

00:30 Wygrać z przeznaczeniem - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Guadalupe - żywy obraz - film
09:10 Jerash - starożytne miasto 
  Jordanii
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
11:45 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia 
12:20 Prawdziwie spadła z nieba - film
13:20 Koncert życzeń
14:10 Paweł VI papież czasów burzy 
  odc. 1 - serial
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 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
  w parafii pw. św. Józefa 
  w Częstochowie
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań odc. 123 
  - serial
23:00 Śladami apostoła Pawła 
  odc. 3 - serial
23:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

05:45 O mnie się nie martw odc. 128 
  s. 10 - serial
06:40 Coś dla Ciebie odc. 197
07:05 Na sygnale odc. 61 - serial
07:35 Ogrodowi odc. 22
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 175 s. 8 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2067 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 84 - serial
14:10 O mnie się nie martw odc. 128 
  s. 10 - serial
15:05 Górski lekarz odc. 96 - serial
15:50 Zainwestuj w marzenia 
  odc. 11 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 60 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Audycje komitetów wyborczych
19:05 Rodzinka.pl odc. 74 s. 3 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 2067 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2068 
  - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
  odc. 108
20:55 M jak miłość odc. 1446 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Za marzenia odc. 24 s. 2 - serial
22:50 Zainwestuj w marzenia 
  odc. 11 - serial
23:00 Trzynaście lat odc. 2 - serial
00:05 Fałszerze. Powrót sfory 
  odc. 7 - serial

05:50 Uwaga! odc. 5678 

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

  odc. 12 s. 3

07:55 Akademia ogrodnika odc. 12

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2458

11:00 Ukryta prawda odc. 1047 - serial

12:00 Szpital odc. 936 - serial

13:00 Szkoła odc. 699 - serial

14:00 19+ odc. 400 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 5

15:30 Szkoła odc. 700 - serial

16:30 19+ odc. 401 - serial

17:00 Szpital odc. 937 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1048 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5679

20:10 Doradca smaku odc. 4 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2877 - serial

20:55 Milionerzy odc. 275

21:30 Projekt Lady odc. 1 s. 4

22:30 Na własną rękę - film

00:50 Co za tydzień odc. 901 

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 748 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 749 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 139 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 622 - serial
12:00 Gliniarze odc. 183 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 504 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2885 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 375 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4150
16:30 Na ratunek 112 odc. 352 - serial
17:00 Gliniarze odc. 342 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2886 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 454 - serial
20:10 Transformers: Wiek zagłady - film
23:40 Ślad odc. 75 - serial
00:50 Jack Ryan: Teoria chaosu 
  - thriller

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1299

07:00 Strażnik Teksasu odc. 196 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 55 

  s. 5 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 270 - serial

10:00 Galileo odc. 208

11:00 V.I.P. odc. 17 s. 3 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 59 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 48 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 35 - serial

14:15 MacGyver odc. 76 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 9 - serial

16:15 Drużyna A odc. 17 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 87 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 79 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 41 - serial

20:00 Galileo odc. 209

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 182 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 183 - serial

22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 21 - serial

23:55 Champion - dramat

01:50 Benny Hill odc. 36

07:15 Shimmer i Shine odc. 40 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 31 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 20 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 107 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 27 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 43 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 15 - serial
09:15 Wielka podróż Bolka i Lolka 
  odc. 15 - serial
09:30 Domisie
10:00 Mój zwierzyniec odc. 31
10:15 Strażak Sam odc. 24 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 4 s. 6 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 26 s. 5 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 23 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 49 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 50 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 16 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 22 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 42,43 - serial
12:35 Miś Uszatek odc. 45 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 33 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 56 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 28 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 56 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 3 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 19
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 62 - serial
14:40 Tabaluga odc. 49 - serial
15:10 Mój zwierzyniec odc. 32
15:25 Yakari odc. 31 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 35
16:30 Dinotrux odc. 32 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 11 s. 2 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 24 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 51 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 52 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia  
 odc. 17 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 2 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 33 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 6 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 31 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 29 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 198
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 9 
  - serial



Wtorek, 21 maja 2019

05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 176 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 487 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 80 s. 7 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 132 
  s. 11 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 96 
  s. 8 - serial
11:30 Korona królów odc. 225 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Program rolny
12:50 Kocimi drogami - film
14:00 Elif odc. 488 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Leśniczówka odc. 121 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 177 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3494
18:30 Korona królów odc. 226 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Audycje komitetów wyborczych
21:00 Benefis Agnieszki Radwańskiej. 
  Gem, set, mecz Benefis 
21:50 Benefis Agnieszki Radwańskiej. 
  Gem, set, mecz Benefis 
22:55 Zaginiona odc. 3 - serial
00:00 Miasto gniewu odc. 25 s. 2 
  - serial
00:40 W upalną noc - dramat

06:00 Ukryta prawda odc. 577 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 76 - serial

07:55 Szpital odc. 274 - serial

08:50 Big Brother odc. 51

09:50 Big Brother Pobudka odc. 47

09:55 Zakochani po uszy odc. 70 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 109 - serial

12:45 19+ odc. 110 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 338 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 47

14:20 Sąd rodzinny odc. 77 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 114 - serial

16:20 Szpital odc. 275 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 47

17:25 Prawo Agaty odc. 12 s. 2 - serial

18:25 Ugotowani odc. 1 s. 13

19:30 Zakochani po uszy odc. 71 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 52

21:00 Red II - komedia

23:25 Big Brother Nocą odc. 38

00:00 Lucy - film

01:55 Druga strona medalu odc. 1

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 11 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 38 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 34 

  - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 18

09:00 Septagon odc. 46 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 37

11:30 Sekrety sąsiadów odc. 22 - serial

12:00 Galileo odc. 748

13:00 Detektywi w akcji odc. 182 

  - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 103

15:00 Policjantki i policjanci odc. 550 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 83 

  - serial

17:00 Joker odc. 5

18:00 Septagon odc. 47 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 551 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 306 - serial

21:00 Selekcja: Odwrócony odc. 1 - film

21:55 Champion II - film

00:05 Zagadkowe zgony odc. 4 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 47

07:00 Zbuntowany anioł odc. 224

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 102 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 3 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 69 

  s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 4 

  s. 9 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 5 

  s. 9 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 18 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 19 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 81 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 3 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 4 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 102 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 103 s. 3 - serial

20:00 Momentum - thriller

21:55 Za szybcy, za wściekli - film

00:05 Kod 211 - film

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Którędy po sztukę

08:40 Chciałbym się ogolić - film

09:10 Mój Nikifor - film

11:00 Hrabina Cosel odc. 2 - serial

12:00 Hrabina Cosel odc. 3 - serial

13:05 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 553

14:15 Big Bang - film

16:00 Grający z talerza - film

18:00 Ewolucja hip-hopu odc. 3 - serial

19:00 Teledyski

19:25 Antyfonie - serial

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Portret wenecki - spektakl

22:00 Młodość - komediodramat

00:05 One. Kobiety Kultury odc. 12

06:50 Był taki dzień odc. 569

06:55 Dziennik telewizyjny

07:55 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 7 - serial

08:55 Flesz historii 

09:25 Pasażer na gapę - film

10:30 Sensacje XX wieku odc. 58

11:00 Spór o historię odc. 193

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 16

12:20 Czas honoru odc. 46 - serial

13:15 Życie odc. 9 - serial

14:20 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 6 - serial

16:20 Marzyciele odc. 31 

16:45 Do wolnego świata... - film

17:50 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii - program

18:20 Rodziny Wyklętych mają głos 

  odc. 6

18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 16

18:55 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 8 - serial

19:50 Powiedz mi dlaczego? - film

20:50 Tajemniczy Księżyc - film

22:00 Po PRL-u odc. 12

22:35 Sprawa Gorgonowej - dramat

01:05 Sensacje XX wieku odc. 57

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie
09:10 Próba wiary - serial
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc Ojczyzna
11:45 Święty na każdy dzień
11:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia 
12:20 Sanktuaria polskie
12:40 Łaski pełna - film
14:00 Dziesięć przykazań odc. 123 
  - serial
14:50 Hej ustrońskie Gróniczki
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą Poradnik 
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli
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. 30 - serial
22:45 Nowy kształt wiary - katolicyzm 
  - film
23:35 Ja głuchy - film

05:45 M jak miłość odc. 1446 - serial
06:40 Służba w ciszy - film
07:05 Na sygnale odc. 62 - serial
07:35 Ogrodowi odc. 23
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra
11:25 Rodzinka.pl odc. 176 s. 8 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2068 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 85 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1446 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 97 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Więzień miłości odc. 61 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Audycje komitetów wyborczych
19:05 Rodzinka.pl odc. 75 s. 3 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 2068 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2069 
  - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
  odc. 109
20:55 M jak miłość odc. 1447 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Być kobietą w Himalajach - film
23:55 Za marzenia odc. 24 s. 2 - serial
00:50 Rodzinka.pl odc. 262 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 6

07:50 Doradca smaku odc. 4 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2459

11:00 Ukryta prawda odc. 1048 - serial

12:00 Szpital odc. 937 - serial

13:00 Szkoła odc. 700 - serial

14:00 19+ odc. 401 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 5

15:30 Szkoła odc. 701 - serial

16:30 19+ odc. 402 - serial

17:00 Szpital odc. 938 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1049 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5680

20:10 Doradca smaku odc. 8 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2878 - serial

20:55 Milionerzy odc. 276

21:30 Diagnoza odc. 13 s. 4 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 26 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1162

00:05 Kuchenne rewolucje odc. 12 

  s. 19

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 750 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 751 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 140 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 623 - serial
12:00 Gliniarze odc. 184 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 505 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2886 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 376 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 4151
16:30 Na ratunek 112 odc. 353 - serial
17:00 Gliniarze odc. 343 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2887 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 455 - serial
20:10 Jack Ryan: Teoria chaosu 
  - thriller
22:25 Ślad odc. 76 - serial
23:35 Śmiertelna rozgrywka - film
01:35 Nasz nowy dom odc. 71

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1300

07:00 Strażnik Teksasu odc. 197 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 56 

  s. 5 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 271 - serial

10:00 Galileo odc. 209

11:00 V.I.P. odc. 18 s. 3 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 41 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 79 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 36 - serial

14:15 MacGyver odc. 77 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 10 - serial

16:15 Drużyna A odc. 18 - serial

17:15 Paulina odc. 88 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 125 - serial

19:00 Miodowe lata odc. 94 - serial

20:00 Galileo odc. 210

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 184 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 185 - serial

23:00 Skazany na piekło - thriller

01:00 STOP Drogówka odc. 109

07:15 Shimmer i Shine odc. 41 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 32 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 21 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 108 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 28 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 44 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 16 - serial
09:15 Bolek i Lolek na Dzikim 
  Zachodzie odc. 1 - serial
09:30 Domisie
10:00 Przyjaciele lasu odc. 32
10:15 Strażak Sam odc. 25 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 5 s. 6 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 1 s. 5 - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 24 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 51 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 52 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 17 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 23 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 46-48 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 34 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 57 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 29 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 57 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 4 - serial
13:55 Teleranek odc. 85
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 40 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 63 - serial
14:40 Tabaluga odc. 50 - serial
15:10 Przyjaciele lasu odc. 32
15:25 Yakari odc. 32 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 36
16:30 Dinotrux odc. 33 - serial
17:00 Transformers: Rescue Bots 
 odc. 12 s. 2 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 25 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 53 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 54 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 18 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 3 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 34 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 7 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 32 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 30 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 199
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 12 
  - serial



Środa, 22 maja 2019

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 177 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 488 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 81 s. 7 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 133 
  s. 11 - serial
10:40 Ojciec Mateusz odc. 97 
  s. 8 - serial
11:30 Korona królów odc. 226 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Rok w ogrodzie extra
12:50 Zatopiony las - film
14:00 Elif odc. 489 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
16:05 Wieczna miłość odc. 178 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3495
18:30 Korona królów odc. 227 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:30 Leśniczówka odc. 122 - serial
21:00 Wielki test o Unii Europejskiej
22:25 Audycje komitetów wyborczych
23:00 Czerwona dusza - film
00:10 Bez tożsamości odc. 33 
  s. 2 - serial

06:00 Ukryta prawda odc. 578 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 77 - serial

07:55 Szpital odc. 275 - serial

08:50 Big Brother odc. 52

09:50 Big Brother Pobudka odc. 48

09:55 Zakochani po uszy odc. 71 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 111 - serial

12:45 19+ odc. 112 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 339 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 48

14:20 Sąd rodzinny odc. 78 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 115 - serial

16:20 Szpital odc. 276 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 48

17:25 Prawo Agaty odc. 13 s. 2 - serial

18:25 Ugotowani odc. 2 s. 13

19:30 Zakochani po uszy odc. 72 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 53

21:00 Gracz - dramat

23:20 Big Brother Nocą odc. 39

23:55 Czas na przyjaźń  

  - komediodramat

02:35 Moc magii odc. 488

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 12 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 39 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 35 
  - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 19
09:00 Septagon odc. 47 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 38
11:30 Sekrety sąsiadów odc. 23 - serial
12:00 Galileo odc. 749
13:00 Detektywi w akcji odc. 183 
  - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 104
15:00 Policjantki i policjanci odc. 551 
  - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 84 
  - serial
17:00 Joker odc. 6
18:00 Septagon odc. 48 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 552 
  - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 307 - serial
21:00 Na szlaku - thriller
22:55 Mściciel z Wall Street - film
01:00 Transakcje za milion dolarów 
  - Los Angeles odc. 6 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 48

07:00 Zbuntowany anioł odc. 225

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 103 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 4 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 70 

  s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 5 

  s. 9 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 6 

  s. 9 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 19 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 20 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 82 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 4 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 5 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 103 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 104 s. 3 - serial

20:00 Patrol - film

22:50 Karmazynowy przypływ - film

01:15 Bez litości odc. 5 s. 2 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Profesor Zazul - film

09:00 Grający z talerza - film

11:00 Wielka miłość Balzaka 

  odc. 1 - serial

12:10 Wielka miłość Balzaka 

  odc. 2 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Mandarynki i pomarańcze, czyli 

  wiersze i piosenki Juliana 

  Tuwima

14:30 Ziemia i cień - dramat

16:15 Chłopcy - dramat

18:00 Intensywność patrzenia - film

19:10 Teledyski

19:25 Chuligan literacki odc. 127

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Cuda - dramat

22:15 Pegaz odc. 129

22:50 Kraina Oświeconych - film

00:30 Ella Fitzgerald

06:50 Był taki dzień odc. 570

07:00 Dziennik telewizyjny 

07:40 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 8 - serial

08:40 Archiwum zimnej wojny odc. 21

09:20 Do wolnego świata... - film

10:20 Sensacje XX wieku odc. 59

10:50 Powiedz mi dlaczego? - film

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 16

12:20 Czas honoru odc. 47 - serial

13:20 Wszystkie kolory świata 

  odc. 9 - serial

14:25 Wygrać z przeznaczeniem - film

15:30 Odtajnione akcje szpiegowskie 

  odc. 5 - serial

16:35 Bitwa o Monte Cassino 1944 - film

17:45 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii - program

18:15 Niecała nieprawda czyli PRL 

  w DTV odc. 75

18:50 Polska Kronika Filmowa odc. 16

19:05 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 9 - serial

20:00 Helikoptery w akcji odc. 4 - serial

21:00 Sekrety amerykańskiej mafii 

  odc. 2 - serial

22:00 Marzyciele odc. 31

22:35 Prognoza pogody - film

00:10 Sensacje XX wieku odc. 58

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 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia
12:20 Siedem - cztery - film
13:15 Nieoczekiwana podróż - film
14:00 Głos serca odc. 30 - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:30 Z Benedyktem XVI rok, po roku 
  odc. 2 - serial
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Yohan - wędrówki dzieci - film

05:45 M jak miłość odc. 1447 - serial
06:40 Pożyteczni.pl
07:05 Na sygnale odc. 63 - serial
07:35 Ogrodowi odc. 24
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie - 
11:25 Rodzinka.pl odc. 177 s. 8 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2069 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 86 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1447 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 98 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Więzień miłości odc. 62 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Audycje komitetów wyborczych
19:10 Rodzinka.pl odc. 76 s. 3 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 2069 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2070 
  - serial
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
  i „Na sygnale” odc. 48 - serial
20:55 Na dobre i na złe odc. 744 
  - serial
21:55 Na sygnale odc. 233 - serial
22:35 Kiedyś mnie znajdziesz 
  - komediodramat
00:25 O mnie się nie martw odc. 128 
  s. 10 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 6

07:50 Doradca smaku odc. 8 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2460

11:00 Ukryta prawda odc. 1049 - serial

12:00 Szpital odc. 938 - serial

13:00 Szkoła odc. 701 - serial

14:00 19+ odc. 402 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 5

15:30 Szkoła odc. 702 - serial

16:30 19+ odc. 403 - serial

17:00 Szpital odc. 939 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1050 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5681

20:10 Doradca smaku odc. 5 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2879 - serial

20:55 Milionerzy odc. 277

21:30 Agent - gwiazdy odc. 13 s. 4

22:30 47 roninów - film

01:00 American Horror Story: Asylum 

  odc. 4 s. 2 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 752 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 753 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 141 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 624 - serial
12:00 Gliniarze odc. 185 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 506 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2887 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 377 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 4152
16:30 Na ratunek 112 odc. 354 - serial
17:00 Gliniarze odc. 344 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2888 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 456 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
  odc. 552 - serial
20:40 Duże dzieci - komedia
22:55 Ślad odc. 77 - serial
23:55 Adrenalina - film
01:50 Nasz nowy dom odc. 73

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1301

07:00 Strażnik Teksasu odc. 198 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 57 

  s. 5 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 272 - serial

10:00 Galileo odc. 210

11:00 V.I.P. odc. 19 s. 3 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 94 - serial

13:00 Miodowe lata odc. 125 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 37 - serial

14:15 MacGyver odc. 78 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 11 - serial

16:15 Drużyna A odc. 19 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 89 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 124 - serial

19:00 Miodowe lata odc. 95 - serial

20:00 Galileo odc. 211

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 186 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 187 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 22 - serial

00:00 Atak rekinów - thriller

07:15 Shimmer i Shine odc. 42 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 33 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 22 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 109 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 29 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 45 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 17 - serial
09:15 Bolek i Lolek na Dzikim 
  Zachodzie odc. 2 - serial
09:30 Domisie
10:00 Zwierzaki Czytaki odc. 62
10:15 Strażak Sam odc. 1 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 6 s. 6 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 2 s. 5 - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 25 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 53 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 54 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 18 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 24 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 49-50 - serial
12:35 Miś Uszatek odc. 52 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 35 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 58 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 30 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 58 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 5 - serial
13:55 Supełkowe ABC odc. 156
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 41 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
 odc. 64 - serial
14:40 Tabaluga odc. 51 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 43
15:25 Yakari odc. 33 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 37
16:30 Dinotrux odc. 34 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 13 s. 2 - serial
17:25 Nasze zwierzaki: Dzikie 
  zwierzęta odc. 1
17:45 Sara i Kaczorek odc. 55 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 56 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 19 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 4 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 35 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 8 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 33 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 31 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 200
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 13 
  - serial
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HOROSKOP
KOZIOROŻEC 22.12-19.01

WODNIK 20.01-18.02

RYBY 19.02-20.03

STRZELEC 22.11-21.12

SKORPION 24.10-21.11

WAGA 23.09-23.10

PANNA 23.08-22.09

LEW 23.07-22.08

RAK 21.06-22.07

BLIŹNIĘTA 22.05-20.06

BYK 21.04-21.05

BARAN 21.03-20.04

Krzyżówka panoramiczna

Sos korniszonowy
Składniki: 

ogórki konserwowe 0,2 kg
bulion drobiowy 400ml
masło 0,1 kg
czosnek 2 ząbki
sól i pieprz
mąka pszenna 0,03kg

Sposób wykonania:

Ogórki pokroić w drobną 
kostkę. Czosnek rozetrzeć. 
Na części masła podsmażyć 
ogórki, dodać czosnek, zalać 
bulionem. Składniki dusić na 
wolnym ogniu. Z pozostałego 
masła i mąki sporządzić ja-
sną zasmażkę. Zasmażkę do-
dać do sosu. Przyprawić solą 
i pieprzem. Sos podawać ze 
smażoną rybą i karmelizowa-
nymi buraczkami.  

Smacznego!

PRZEPIS tygOdnIa

Mazid o w
zawiasach

Syn Gai i
Uranosa

Rzeka,
prawy
dop yw

Jeniseju Ojciec Niobe

Czó no
wydr one

z pnia
drzewa

Samochód

Glinka
porcelanowa

Honorowe
miejsce

monarchy.

Uko ny
cinek

Pi karze z
Wiednia

Monarcha po uroczystym
przekazaniu mu

insygniów królewskich

Leonid
(1917-70),

eglarz

Najwi ksza
z antylop
afryka s-

kich; kanna,
oreas

Józef
(1925-84),

aktor.
teatralny i

film

Grupa wysp
wulkanicz-

nych na
Pacyfiku

(Polinezja)

Ozdobny
szeroki pas
naszywany

na ta es

Okr t
Argonautów

Waluta
Wietnamu

Gramocz s-
teczka

Karno ,
rygor

Ptak b otny z
rz du

siewek o
d ugim
ogonie

Od wi tny,
uroczysty

strój

Pokarm
tre ciwy dla

zwierz t
poci go-

wych

Imi  m skie

Elizabeth
(ur. 1932)

Flamaster

Wiarus,
weteran,

stary
o nierz

Syberyjska
rzeka,

wp ywa do
Morza

aptiewów

Imi
Szewi skiej

Ko cowa
faza lotu

Przyroda.
Ziemia

uprawna,
pole

Mówca
Po ywka
drobno-
ustrojów

Prezentacyj-
ny pokój,
bawialnia

Wyspa
Odyseusza

1

3

10

5

12

9

2

11

4

8

7

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mazid o w
zawiasach

Syn Gai i
Uranosa

Rzeka,
prawy
dop yw

Jeniseju Ojciec Niobe

Czó no
wydr one

z pnia
drzewa

Samochód

Glinka
porcelanowa

Honorowe
miejsce

monarchy.

Uko ny
cinek

Pi karze z
Wiednia

Monarcha po uroczystym
przekazaniu mu

insygniów królewskich

Leonid
(1917-70),

eglarz

Najwi ksza
z antylop
afryka s-

kich; kanna,
oreas

Józef
(1925-84),

aktor.
teatralny i

film

Grupa wysp
wulkanicz-

nych na
Pacyfiku

(Polinezja)

Ozdobny
szeroki pas
naszywany

na ta es

Okr t
Argonautów

Waluta
Wietnamu

Gramocz s-
teczka

Karno ,
rygor

Ptak b otny z
rz du

siewek o
d ugim
ogonie

Od wi tny,
uroczysty

strój

Pokarm
tre ciwy dla

zwierz t
poci go-

wych

Imi  m skie

Elizabeth
(ur. 1932)

Flamaster

Wiarus,
weteran,

stary
o nierz

Syberyjska
rzeka,

wp ywa do
Morza

aptiewów

Imi
Szewi skiej

Ko cowa
faza lotu

Przyroda.
Ziemia

uprawna,
pole

Mówca
Po ywka
drobno-
ustrojów

Prezentacyj-
ny pokój,
bawialnia

Wyspa
Odyseusza

1

3

10

5

12

9

2

11

4

8

7

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jeśli czegoś dotąd nie uporządkowałeś, teraz będzie taka konieczność. Na dodatek 
na szybko musisz uporać się z zaległościami. Źle wpłynie to na twoje samopoczucie. 
Będziesz rozdrażniony i zdenerwowany. Także sytuacja finansowa przysporzy ci kłopo-
tów. Spodziewaj się pisma urzędowego w tej sprawie, nie będą to dobre wieści.

W sprawach związanych z pracą zaufaj własnej intuicji i podążaj za wewnętrznym gło-
sem. Możesz zdecydować się na szkolenie lub kurs, który rozwinie ważne dla ciebie 
kompetencje. Samotne Ryby będą przyciągać płeć przeciwną, zafascynowaną ich ta-
jemniczością. By uczucie miało szansę zaistnieć, musisz jednak pokonać nieśmiałość 
i otworzyć się na nowe.

Ktoś próbuje podkopać twoją pozycję zawodową. W najbliższym czasie czeka cię walka 
o udowodnienie, że jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu. Nie obawiaj się 
podejmowania ryzykownych działań, wyjdą ci na dobre. Samotne Lwy powinny pomóc 
szczęściu i przyjąć zaproszenie na spotkanie towarzyskie. Może uda się spotkać kogoś 
ciekawego?

W nerwowych sytuacjach, które staną się teraz twoim udziałem, za wszelką cenę zacho-
waj dystans. Dzięki dobrym relacjom ze współpracownikami wkrótce uda się przywró-
cić równowagę. W stałych  związkach czas planowania przyszłości. Może zdecydujecie 
się na budowę domu bądź wspólny biznes?

Trudny czas w pracy. Czekają cię negocjacje z klientami, trudne dyskusje z przeło-
żonymi. Bądź zdecydowany i nie oddawaj pola. Taka postawa zaowocuje sukcesem. 
W sprawach uczuciowych przyjdzie ci wyjaśniać jakieś sprawy z przeszłości. Nie bę-
dzie to przyjemne.

Zaczniesz baczniej niż dotąd przyglądać się swojej karierze zawodowej. Będziesz chciał 
zdobyć władzę, pogłębić wiedzę i wejść na nowe tory. Twoje projekty mają szanse 
powodzenia, o ile są dokładnie przemyślane. Czeka cię trudna rozmowa z kimś z ro-
dziny.

W życiu zawodowym będziesz musiał wybrać między ścieżką porozumienia a walką 
o swoje interesy. Pamiętaj, że ta ostatnia może okazać się wyniszczająca i ponad twoje 
siły. Zastanów się, czy kierują tobą racjonalne argumenty, czy tylko złe emocje. 

Bardzo dobry czas dla interesów, ale musisz bacznie się rozglądać, by nie przegapić 
nadarzającej się okazji. Jeśli w porę dostrzeżesz i chwycisz szansę, twoja sytuacja ma-
terialna znacznie się poprawi i to w niedługim czasie. W stałych relacjach spokojny 
czas, możesz zrobić partnerowi niespodziankę, co podniesie nieco temperaturę uczuć.

Ścieżka zawodowa przestaje spełniać twoje oczekiwania. Zatrzymaj się, poświęć czas 
na zastanowienie się, co dalej, dokąd zmierzasz. Po przeanalizowaniu działań, wycią-
gnij wnioski i przystąp do wprowadzania zmian. W miłości bądź romantyczny i delikat-
ny, to bardzo spodoba się partnerowi. Samotne Byki będą teraz czarujące, z łatwością 
znajdą partnera.

Będziesz zdeterminowany, gotowy do działania i pełen energii. Jeśli realizujesz jakiś 
projekt, to idealny czas. W przeciwnym razie spożytkujesz siły na szukanie nowego 
źródła dochodu. Poradzisz sobie ze wszystkim. Jeżeli masz jakieś trudne sprawy do 
załatwienia, działaj bez obaw. W miłości powrót do przeszłości, wspomnienia wspólnie 
spędzonych chwil umocnią waszą relację.

Echa przeszłości dadzą ci się we znaki. Jeśli mogłeś coś załatwić dawno temu, a tego 
nie zrobiłeś, teraz sprawa powróci. Trzeba stawić czoła tamtym zaniedbaniom. Dodat-
kowo dadzą ci się we znaki kłopoty finansowe. Nadmierne wydatki w ostatnich tygo-
dniach sprawiły, że konto świeci pustkami. Do stałych relacji wkradnie się monotonia, 
spróbujcie ją przełamać np. wspólnym wyjazdem.

Pojawią się kłopoty w komunikacji z innymi ludźmi. Jeżeli w tym czasie nie musisz 
liczyć na współpracowników, działaj na własną rękę – będzie z tego więcej pożytku. 
Poczujesz się nierozumiany i odrzucany, co będziesz chciał zrekompensować sobie 
w związku, skupiając na sobie  uwagę partnera. Niestety, on będzie z kolei zirytowany 
tym, że myślisz tylko o własnym „ja”.

Na zdjęciu od lewej: Agata Janiszewska i Dominika Bera z klasy 2 technikum 
żywienia i usług gastronomicznych w ZS w Kowalewie Pomorskim
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Kujawsko-pomorskie 
wsparcie dla rodzin

Region  Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin (15 maja) nasz Urząd Marszałkowski prezentuje najważ-
niejsze zadania polityki prorodzinnej. Chodzi tu między innymi o dotacje z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę i rozbudowę żłobków i przedszkoli, a także or-
ganizację nowych miejsc w przedszkolach, żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów dziennych. Pomoc 
z RPO trafia także bezpośrednio do rodzin w postaci voucherów na sfinansowanie opieki nad dziećmi

– Po tych wyborach może-
my mieć, tak jak obecnie, trzech 
posłów do PE, a możemy też nie 
mieć ani jednego. Tak skonstru-
owana jest ordynacja wybor-
cza do Europarlamentu, która, 
uwzględniając m.in. bezwzględ-
ną liczbę oddanych w regionach 

głosów, premiuje te z najwięk-
szą liczbą mieszkańców. Mniej-
sze, takie jak nasz, muszą to 
nadrobić aktywnością obywatel-
ską – wyjaśnia marszałek Piotr 
Całbecki. – Ta aktywność nam 
się opłaci. Także od nas zależy 
kształt Unii Europejskiej, a tak-

że to, na ile Bruksela zechce 
spełniać nasze oczekiwania i od-
powiadać na aktualne i przyszłe 
wyzwania tak, jakbyśmy chcie-
li. Pamiętajmy, że 15 lat Polski 
w zjednoczonej Europie to 15 lat 
modernizacji, wykorzystanych 
szans, realizacji inwestycji, na 
które w innych warunkach nie 
moglibyśmy sobie pozwolić i  
intensywnego rozwoju społecz-
nego.

Kampanię profrekwencyjną 
zainaugurowano 9 maja brie-
fingiem prasowym z udziałem 
marszałka Piotra Całbeckego, 
wicemarszałka województwa 
i wiceprzewodniczącego klubu 
Polskiego Stronnictwa Ludowego 
w sejmiku województwa Dariu-
sza Kurzawy, szefa regionalnych 
struktur Platformy Obywatel-
skiej posła Tomasza Lenza, pre-
zydenta Włocławka Marka Wojt-

kowskiego, przewodniczącego 
klubu Prawa i Sprawiedliwości 
w sejmiku województwa Micha-
ła Krzemkowskiego, przewod-
niczącego klubu PO w sejmiku 
województwa Roberta Malinow-
skiego, przewodniczącego Rady 
Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej Ireneusza Nit-
kiewicza i starosty wąbrzeskiego 
Krzysztofa Maćkiewicza.

Wzorem poprzednich kam-
panii samorząd województwa 
przygotował bonusy dla najak-
tywniejszych obywatelsko spo-
łeczności. Najlepsze przy urnach 
spośród największych miast 
regionu (miasta prezydenckie) 
otrzyma nagrodę w postaci 
Astrofestiwalu 2020 (zorganizu-
je go samorząd województwa). 
O pieniądze na oprawę arty-
styczną planowanych na przy-
szły rok wydarzeń masowych 

rywalizować będą też pozostałe 
gminne społeczności w nastę-
pujących kategoriach: stolice 
powiatów ziemskich; pozostałe 
miasta; gminy miejsko-wiejskie 
oraz gminy wiejskie. Zwycięzca 
w każdej z tych kategorii otrzy-
ma 50 tysięcy złotych.

Dla tych, którzy nie tylko 
sami zechcą pójść 26 maja na 
wybory, ale chcieliby też wła-
snym przykładem zachęcić in-
nych, Urząd Marszałkowski ma 
specjalny konkurs z nagroda-
mi w postaci modnego obecnie 
środka lokomocji – elektrycz-
nych hulajnóg (jest ich 15). Za-
daniem uczestników będzie na-
kręcenie krótkiego filmu (może 
być komórką) pod hasłem „Gło-
suję 26 maja, bo... ”. Szczegóły 
wkrótce.

(red), fot. Andrzej 
goiński/UMWKP

Głosuję 26 maja! 
Nasze województwo potrzebuje własnych reprezen-
tantów w Parlamencie Europejskim. Tylko dzięki nim 
nasz głos będzie w Brukseli słyszany, a nasze potrzeby 
i postulaty brane pod uwagę. Jak to sprawić? Wszystko 
zależy od tego, na ile licznie weźmiemy udział w wy-
borach 26 maja. maja wystartowała kujawsko-po-
morska samorządowa kampania profrekwencyjna.

Wybory

– Nasza oferta pomocy dla 
młodych rodzin to odpowiedź 
na oczekiwania i potrzeby rodzi-
ców. Przygotowaliśmy ją z myślą 
o aktywizacji osób opiekujących 
się najmłodszymi dziećmi i uła-
twieniu rodzicom powrotu na 
rynek pracy po przerwie w ak-
tywności zawodowej – mówi 
marszałek Piotr Całbecki.

Żłobki, kuby dziecięce 
i dzienni opiekunowie
Środki z RPO pozwoliły na 

budowę i rozbudowę nowych 
żłobków w Bydgoszczy, Toruniu 
(3 żłobki), Włocławku, gminie 
Aleksandrów Kujawski i gminie 
Golub-Dobrzyń. Dzięki tym in-

westycjom liczba miejsc opieki 
na terenach tych gmin zwiększy-
ła się o 282. Łączna kwota, którą 
rozdysponował Urząd Marszał-
kowski na realizację tych celów 
to 9,2 mln złotych.

Uzyskane środki można 
było przeznaczyć na organiza-
cję miejsc w żłobkach, klubach 
dziecięcych, a także u dziennych 
opiekunów. Pozwolą one na 
utworzenie 2102 miejsc opieki 
na terenie całego województwa. 
Kwota, jaka została przeznaczo-
na na rzecz organizacji opieki 
nad najmłodszymi to 75 mln zło-
tych. Najwięcej miejsc powstało 
i powstanie w Bydgoszczy (699 

nowych miejsc), Toruniu (495 
nowych miejsc) i Włocławku (115 
nowych miejsc). Pozostałe gmi-
ny, w których zostaną zorgani-
zowane nowe miejsca opieki:

– Grudziądz – 105 nowych 
miejsc,

– Inowrocław – 86 nowych 
miejsc,

– Mogilno – 68 nowych 
miejsc,

– Zławieś Wielka (powiat to-
ruński) – 65 nowych miejsc,

– Brodnica – 60 nowych 
miejsc,

– Aleksandrów Kujawski – 
47 nowych miejsc,

– Sępólno Krajeńskie – 40 
nowych miejsc,

– Tuchola – 32 nowe miej-
sca,

– Chodecz (powiat włocław-
ski) – 32 nowe miejsca,

– Lubień Kujawski (po-
wiat włocławski) – 30 nowych 
miejsc,

– Więcbork (powiat sępo-
leński) – 30 nowych miejsc,

– Chełmża (powiat toruń-
ski) – 21 nowych miejsc,

– Białe Błota (powiat byd-
goski) – 20 nowych miejsc,

– Łubianka (powiat toruń-
ski) – 16 nowych miejsc,

– Bobrowo (powiat brodnic-
ki) – 16 nowych miejsc,

– Kęsowo (powiat tucholski 

– 15 nowych miejsc,
– Obrowo (powiat toruński) 

– 15 nowych miejsc,
– Ciechocinek (powiat 

aleksandrowski) – 10 nowych 
miejsc,

– Bobrowniki (powiat lip-
nowski) – 10 nowych miejsc,

– Golub-Dobrzyń – 10 no-
wych miejsc.

inwestycje w przedszkola
Środki z naszego Regional-

nego Programu Operacyjnego 
trafiły dotąd także na utworze-
nie 3 tysięcy miejsc dla przed-
szkolaków w całym regionie. 
Wiele projektów z zakresu roz-
woju edukacji przedszkolnej 
w ramach RPO to przedsięwzię-
cia zintegrowane, czyli takie, 
w których dofinansowanie tra-
fia najpierw na realizację części 
inwestycyjnej, a następnie na 
prowadzenie placówki oraz or-
ganizację dodatkowych zajęć.

Wśród projektów inwesty-
cyjnych jest 29 zadań dotyczą-
cych budowy nowych budynków 
przedszkoli oraz rozbudowy 
i adaptacji na ten cel istnieją-
cych gmachów. Kolejne 7 projek-
tów dotyczy termomodernizacji 
budynków, w których przeby-
wają przedszkolaki. Suma dofi-
nansowania na ten cel to blisko 
60 milionów złotych.

W ramach tak zwanych 

„projektów miękkich” zarząd 
województwa przyznał dotąd 
dofinansowanie na realizację 58 
przedsięwzięć, które pozwoliły 
na utworzenie blisko 3 tysięcy 
miejsc dla przedszkolaków oraz 
umożliwiły organizację dodatko-
wych zajęć dla maluchów. Suma 
wsparcia to ponad 23 milio-
ny złotych. W sumie w ramach 
RPO powstanie blisko 3,4 tysiąca 
miejsc dla maluchów w przed-
szkolach.

Vouchery, czyli pieniądze 
bezpośrednio do rodzin
Środki z RPO, oprócz umoż-

liwienia tworzenia nowych 
miejsc opieki nad dziećmi, tra-
fiają także bezpośrednio do ro-
dzin. Możliwe jest to w postaci 
voucherów na pokrycie kosz-
tów opieki na małymi dziećmi 
w żłobku lub wynagrodzenie 
niani. Pomoc finansową można 
przeznaczyć na wynagrodzenie 
niani (do 800 złotych miesięcz-
nie) i dziennego opiekuna (do 
600 złotych miesięcznie), a tak-
że opłacenie pobytu malucha 
w żłobku (do 800 złotych mie-
sięcznie) lub klubie dziecięcym 
(do 600 złotych miesięcznie). 
Z tej pomocy można korzystać 
przez 12 miesięcy.

(red), fot. 
Tymon Markowski
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Zmiany od 1 lipca

Od 1 lipca 2019 roku wejdzie w życie w nowym kształcie. Pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowy-
waniu dzieci, który trafił w drugiej połowie marca do konsultacji 
społecznych, przewiduje m.in. zniesienie kryterium dochodo-
wego przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego. – Wraz 
z likwidacją testu dochodowego liczba jedynaków objętych 
świadczeniem wzrośnie o dodatkowe 2 mln dzieci. W sumie ze 
świadczenia 500+ skorzysta ok. 2,5 mln rodzin z jednym dziec-
kiem. – mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej dodając, że łącznie programem zostanie objętych aż  
6,8 mln dzieci.  Ze wsparcia korzystają także rodziny wielodziet-
ne. W lutym 2019 r. świadczenia otrzymywało 380,3 tys. rodzin 
(16 proc. rodzin uczestniczących w programie).

Wsparcie finansowe pomaga w walce 
o zdrowie dzieci

Rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, które już 
otrzymują świadczenie przyznają, że Rodzina 500+ 
to ogromne wsparcie dla budżetu. – Poprawiła się 
jakość życia całej mojej rodziny. Dzięki pieniądzom 
z programu udało nam się sfinansować zajęcia na 
basenie, zajęcia z hipoterapii dla niepełnosprawne-

go syna oraz jego rehabilitację – mówi Mariola Skóra 
z woj. świętokrzyskiego. Dodaje, że część wsparcia 
trafiła na lokatę. To na przyszłość dla dzieci.

Pozytywny wpływ na zdolność kredytową
Z kolei pani Aneta z woj. świętokrzyskiego mówi, że świadczenie wy-chowawcze stanowi duże wsparcie w codziennym życiu 4-osobowej rodziny. – Wychowujemy dwie córki, młodsza 9-letnia Hania jest dzieckiem niepełnosprawnym, co wiąże się ze znacznym obciąże-niem budżetu domowego. Dzięki pieniądzom z programu możemy sobie pozwolić na dodatkowe zajęcia logopedyczne, rehabilitacyjne, plastyczne, basen. Wszystkie te aktywności mają bardzo pozytywny wpływ na rozwój naszej córki. Dzięki wpływom na konto świadcze-nia wychowawczego mieliśmy zdolność kredytową, co pozwoliło nam na zakup ratalną drogiego sprzętu rehabilitacyjnego m.in. ma-teraca z polem magnetycznym, rowerka rehabilitacyjnego. Program 500 Plus stanowi dla nas nieocenioną pomoc, którą szczególnie do-ceniamy i za którą serdecznie dziękujemy.

Odciążenie domowego budżetu 

Rodzina państwa Kubackich z Zabrza przyzna-
je z kolei, że dziecko z niepełnosprawnością, to 
często dla domowego budżetu, spore obciążenie 
finansowe. – Moja Malwinka ma autyzm, a także 
jest opóźniona w rozwoju w stopniu umiarkowa-
nym. Wymaga rehabilitacji oraz terapii. Dzięki 
500 Plus korzystamy z pomocy psychiatry i neu-
rologa. Mogę również zapewnić córce zwiększoną 
ilość materiałów dydaktycznych, w tym zabawek, 
które stymulują jej rozwój. Wychodzimy również 
częściej do bawialni, kina oraz innych miejsc, 
gdzie Malwinka nie boi się przebywać. Program 
w odczuwalny sposób odciążył rodziców dzieci 
z wszelakimi niepełnosprawnościami.

Rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi 
z pełnym wsparciem

 
Od 1 lipca br., po zmianach w ramach programu Ro-
dzina 500+ wszystkie dzieci niepełnosprawne do 
osiemnastego roku życia będą otrzymywać świadcze-
nie. Dotychczas otrzymywało je około 90 proc. dzieci 
z niepełnosprawnościami. Program Rodzina 500+ jest 
uznawany za najlepszy lub jeden z najlepszych sposobów 
wspierania rodzin. Sprawił, że dzisiaj 49 proc. Polaków 
pozytywnie ocenia działania państwa w obszarze poli-
tyki rodzinnej. Dla porównania w 2012 roku taką ocenę 
wystawiało zaledwie 9 proc.

Niepełnosprawność nie ogranicza rodziny

Dzięki pieniądzom z rządowego programu, rodzinom z niepełno-
sprawnymi dziećmi żyje się lepiej. – Wychowujemy trójkę dzieci, 
w tym jedno niepełnosprawne, Wsparcie finansowe pozwala na-
szej rodzinie na aktywne spędzanie czasu wolnego, również poza 
miejscem zamieszkania – mówi Liliana Czubkowska z miejscowości 
Zelów w woj. łódzkim.
Program pozwala także korzystać rodzinom z oferty kulturalnej 
i sportowej. – Chodzimy do kina, basenu, parków rozrywki, a także 
wyjazdów. Chłopcy dzięki temu mogli w ferie spróbować jazdy na 
nartach pod okiem instruktora czy w wakacje wyjechać nad morze 
i zwiedzać piękne zakątki Polski np. Warszawę, Kraków czy Gdańsk 
i miejsca m.in. ZOO, fokarium, oceanarium, cyrk czy zamki – mówi 
Aleksandra Czaja- Pater, mama chłopców. – Niepełnosprawność nie 
ogranicza naszej rodziny, staramy się, aby synowi nie byli izolowani od 
społeczeństwa i jak najwięcej widzieli i poznawali – mówi.
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KALENDARIUM
Czwartek 16 maja
1940 – Kampania francuska: w czasie bitwy pod Stonne francuski 

czołg ciężki Char B1-bis dowodzony przez kapitana Pierre’a Billotte’a za-
atakował frontalnie grupę czołgów niemieckich i zniszczył 13 z nich 
(PzKpfw III i PzKpfw IV), sam zaś, pomimo otrzymania 140 trafień, wyco-
fał się z walki niezniszczony.

1943 – Oddziały niemieckie zburzyły warszawską Wielką Synago-
gę. Z tym wydarzeniem wiąże się upadek powstania w getcie warszaw-
skim.

1958 – W okolicach Nowego Miasta nad Pilicą i Rawy Mazowieckiej 
trąby powietrzne wyrządziły poważne zniszczenia na obszarze kilkuna-
stu km2.

1991 - Elżbieta II jako pierwszy w historii brytyjski monarcha wy-
głosiła przemówienie w Kongresie USA.

Piątek 17 maja
1897 – Został zwodowany USS Holland, pierwszy okręt podwodny 

pełniący służbę w US Navy i jednocześnie pierwszy na świecie wcielo-
ny do służby, w którym zastosowano napęd spalinowy na powierzchni 
i elektryczny w zanurzeniu.

1945 – We wsi Bodaki na Podlasiu podczas przeprowadzonej przez 
NKWD pacyfikacji, w nierównej walce zginęło 24 żołnierzy NSZ dowo-
dzonych przez por. Zbigniewa Zalewskiego ps. „Orłowski”, „Drzymała” 
i jego zastępce sierż. Augustyna Dobrowolskiego ps. „Kruk”.

1984 – PKOl postanowił nie zgłaszać polskich sportowców do 
udziału w XXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles.

Sobota 18 maja
1943 – Żandarmeria niemiecka i oddziały ukraińskie dokonały pa-

cyfikacji wsi Szarajówka koło Biłgoraja, podczas której 58 mieszkańców 
wepchnięto do kilku domów i stajni i spalono żywcem.

1974 – Ukończono budowę najwyższego na świecie (646,38 m) 
masztu radiowego w Konstantynowie koło Płocka.

1990 – Francuski TGV Atlantique ustanowił rekord szybkości po-
ciągu pasażerskiego (515,3 km/h).

1995 – Cierpiący na zaburzenia psychiczne były żołnierz Shawn 
Nelson uprowadził z arsenału Gwardii Narodowej w San Diego w Kali-
fornii czołg M60 Patton i wyjechał nim na ulice miasta, niszcząc pojaz-
dy, słupy elektryczne, hydranty itp. Po utknięciu czołgu na betonowym 
murze dzielącym pasy autostrady porywacz został zastrzelony przez 
policję.

Niedziela 19 maja
1941 – Pancernik Bismarck wypłynął z Gdyni w swój pierwszy rejs 

bojowy, po czym, po dołączeniu krążownika ciężkiego Prinz Eugen 
i eskorty, zespół wziął kurs na Wielki Bełt. 27 maja Bismarck został za-
topiony przez aliantów na północno-wschodnim Atlantyku.

1962 – Podczas imprezy z okazji zbliżających się 45. urodzin prezy-
denta Johna F. Kennedy’ego odbywającej się w Madison Square Garden 
w Nowym Jorku, Marilyn Monroe wykonała dedykowany mu utwór 
Happy Birthday to You.

1965 – Na Tonga padł co najmniej 188-letni żółw promienisty 
o imieniu Tu’i Malila, którego w 1777 roku kapitan James Cook przywiózł 
z Madagaskaru i podarował tongijskiej rodzinie królewskiej.

1984 – Pedofil i morderca Henryk Dębski został skazany przez Sąd 
Wojewódzki w Suwałkach na karę śmierci.

Poniedziałek 20 maja 
1940 – Do obozu Auschwitz przywieziono pierwszych więźniów 

(30 niemieckich kryminalistów).
1996 – Rozpoczął się ponad półtoraroczny okres widoczności go-

łym okiem Komety Hale’a-Boppa, jednej z najjaśniejszych w historii.
2006 – Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew 

Ziobro upublicznił akta związane ze śledztwem w sprawie tzw. mo-
skiewskiej pożyczki.

Wtorek 21 maja
1856 – Sprzeciwiający się zniesieniu niewolnictwa tzw. Łotry Po-

granicza ze stanu Missouri, wraz ze swymi zwolennikami z Kansas 
i przedstawicielami legislatury terytorialnej, ponownie zaatakowali 
i złupili miasto Lawrence na wolnym Terytorium Kansas.

1939 – Ernest Wilimowski ustanowił niepobity do dziś rekord pol-
skiej ligi piłkarskiej 10 strzelonych goli w meczu Ruch Chorzów-Union 
Touring Łódź (12:1).

2009 – Amerykański żołnierz Steven Green został skazany przez 
sąd w stanie Kentucky na dożywotnie pozbawienie wolności za doko-
nanie gwałtu na 14-letniej Irakijce i zamordowanie jej oraz jej rodziny 
w 2006 roku.

2013 – W Lusławicach koło Tarnowa otwarto Europejskie Centrum 
Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

Środa 22 maja
1910 – Po kradzieży w październiku 1909 roku koron z obrazu Mat-

ki Boskiej Częstochowskiej dokonano jego ponownej koronacji korona-
mi podarowanymi przez papieża Piusa X.

1962 – 45 osób zginęło pod Centerville w stanie Iowa w wyniku wy-
buchu bomby na pokładzie lecącego z Chicago do Kansas City Boeinga 
707 linii Continental Airlines. Jak wykazało śledztwo bombę zdetonował 
jeden z pasażerów, który wcześniej ubezpieczył się wysoko na życie.

1980 – Ukazała się gra komputerowa Pac-Man.
1988 – Reprezentant NRD Ulf Timmermann ustanowił w Chanii na 

Krecie rekord świata w pchnięciu kulą (23,06 m), jako pierwszy przekra-
czając granicę 23 metrów.

2002 – Z łódzkiego sądu zbiegł gangster Krzysztof Jędrzejczak ps. 
„Jędrzej”.

Źródło: wikipedia.org

Sukces ministrantów 
z Kikoła

SPORT  W piłkę nożną potrafią grać także osoby uduchowio-
ne, co pokazali młodzi ludzie z Kikoła. Wzięli udział w Mistrzo-
stwach Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w piłce halowej Skier-
niewice-Sochaczew

Pod koniec marca br. w Piotr-
kowie Kujawskim ministranci 
z parafii św. Wojciecha w Kikole 
wygrali Etap Diecezjalny w roz-
grywkach Liturgicznej Służby 
Ołtarza w piłce nożnej halowej 
w najmłodszej kategorii wieko-
wej. Dzięki tej wygranej reprezen-
towali Diecezję Włocławską w XIV 
Mistrzostwach Polski LSO, które 
w tym roku odbyły się 1-2 maja 
w Skierniewicach i Sochaczewie.

Mistrzostwa Polski Litur-

gicznej Służby Ołtarza to przede 
wszystkim dobra zabawa, spo-
tkanie się ludzi związanych z Ko-
ściołem, którzy na co dzień po-
święcają swój czas, aby służyć 
Bogu. W tym duchu ministranci 
z Kikoła przystąpili do rozgrywek. 
W pierwszej rundzie turnieju za-
jęli drugie miejsce w swojej grupie 
i awansowali do 1/16 finału. Na 
tym etapie zmierzyli się z druży-
ną z parafii św. Rocha w Białym-
stoku, której ulegli dopiero po 

rzutach karnych.
Dziękujemy serdecznie ks. 

proboszczowi Markowi Mrów-
czyńskiemu oraz wszystkim, 
którzy nas wspierali duchowo 
i materialnie. Słowa wdzięczno-
ści kierujemy również pod adre-
sem naszej gminy. Były to dla nas 
niezapomniane chwile, które na 
długo pozostaną w pamięci. Ser-
decznie gratulujemy wszystkim 
wygranym, a szczególnie naszym 
starszym kolegom z Diecezji 
Włocławskiej z parafii św. Wita 
w Tuliszkowie, którzy w swojej 
kategorii wiekowej zostali wice-
mistrzami Polski. Ufamy, że kie-
dyś pójdziemy w ich ślady. Króluj 
nam Chryste – mówi ks. Krzysz-
tof Maciaszek, opiekun grupy.

Drużyna zagrała w składzie: 
Kacper Furmański, Jakub Jackow-
ski, Brajan Małecki, Wiktor Oryl-
ski, Jakub Rączkiewicz, Bartłomiej 
Sztandarski, Wiktor Wasilewski, 
opiekun ks. Krzysztof Maciaszek.

(ak), fot. nadesłane

AD VOCEM
W 530 numerze CLI, w artykule pt. „Najlepsi pojechali w Lipnie” podaliśmy, że organizatorem zawodów w motocrossie 
był klub LKS Jastrząb Lipno. Pragniemy podkreślić, że imprezę współorganizowało także Stowarzyszenie MX Lipno. Za 
nieścisłość przepraszamy.

Redakcja CLI
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Świętowali Dzień papieski
WĄBRZEŹNO  10 maja upłynął w Wąbrzeskim Domu Kultury na uczczeniu pamięci o św. Janie Pawle 
II – Papieżu Polaku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygna-
rowski

R E K L A M A

Już od rana na scenie roz-
brzmiewały „Ulubione Pieśni 
Jana Pawła II”. Przed publiczno-
ścią zaprezentowali się soliści, 
duety i zespoły wokalne ze Świe-
cia, Małych Radowisk, Myśliwca, 
Wronia, Wielkich Radowisk, Ksią-
żek oraz Wąbrzeźna. Podczas 
prezentacji publiczność miała 
okazję posłuchać utworów m.in. 
„Schowaj mnie”, „Tłumy serc”, 
„Wśród tylu dróg”, „Hallelujah”. 
Na zakończenie wokaliści otrzy-
mali pamiątkowe puchary oraz 

dyplomy.
Natomiast po południu pod-

sumowany został konkurs pla-
styczny „Jan Paweł II – pamię-
tam”. Zadaniem uczestników było 
ukazanie postaci Papieża Polaka. 
Laureatami konkursu zostali: 
I m. – Weronika Banasik, Szkoła 
Podstawowa w Morzycach; II m. 
– Monika Ziarnik, Szkoła Podsta-
wowa w Książkach; III m. – Wero-
nika Linda, Wiewiórki. Wyróżnie-
nia zdobyli: Karol Klabun, Szkoła 
Podstawowa w Łobdowie; Nadia 

Lubińska, Szkoła Podstawowa nr 
2 w Wąbrzeźnie; Karolina Marsza-
łek, Szkoła Podstawowa w Wiel-
kich Radowiskach. Wyróżnienia 
specjalne otrzymali Bernadeta 
Rutkowska, ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy we Wroniu 
oraz uczestnicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Golubiu 
– Dobrzyniu. Wszyscy laure-
aci otrzymali nagrody rzeczowe 
i dyplomy.

(oprac. krzan)
Fot. (nadesłane WDK)
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GODZINY OTWARCIA:
PN-PT: 7.OO-18.OO | SOB: 7.OO-14.OO

NOWOŚĆ
w systemie dociepleń

IMPREFARB!

Elastyczna
Deska elewacyjna

w cenie
139zł139zł/m2

Dostępne kolory:
biały, szary, złoty dąb,

machoń, sosna, 
ciemny orzech.

U nas kupisz 
profesjonalne narzędzia:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprzedam Crossa 125, rok produkcji 2005 - za-
rejestrowany oraz bryczkę, tel. 880 409 583 

Sprzedam Opla Corsę 1.2, ubezpieczony, ważny 
przegląd, zadbany, tel. 693 604 758   

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprzedam 8 ha lub 16 ha ziemi, miejscowość 
Płąchawy, gmina Płużnica, tel. 726 066 805

Kupię mieszkanie za gotówkę do 50m2 
w Golubiu-Dobrzyniu i okolicach,jak 
również w Wąbrzeźnie i okolicach, tel. 
601 157 083.

Sprzedam działkę budowlaną 1 292m, Wą-
brzeźno, tel. 665 929 670 

Sprzedam działkę budowlaną 807m z budyn-
kiem 40m, 75 tysięcy. Wąbrzeźno, tel. 500 864 
052 

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E
Do wynajęcia bar 100 m2, od 
01.07.2019 z możliwością wyposażenia 
bądź  inne propozycje, w dobrym punk-
cie. Wąbrzeźno, tel. 663 747 317 

Sprzedam mieszkanie IV piętro, powierzchnia 
39m2, osiedle Jagiellonów, Lipno, tel. 509 939 
040.

Sprzedam mieszkanie 55 m2 w Nielubiu, koło 
Wąbrzeźna, tel. 600 330 694 

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

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

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

Knury i maciory kupię odbiór z gospodarstwa, 
waga, gotówka lub przelew, tel. 725 804 742

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gabinet weterynaryjny lek. wet. A. Sarek-Ka-
czorowska, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 
19/15, dyżur całodobowy, tel. 517 532 637
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Blum-Mar usługi leśne, wycinka drzew, pielę-
gnacja lasów, nowe nasadzenia, tel. 605 739 
200

Zdrowie
Poradnie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

Agromax-autoryzowany sprzedawca katowickie-
go holdingu węglowego, Brodnica, tel. 56 498 
23 39
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wojewódzkie obchody 
Dnia Bibliotek i Bibliotekarzy

WĄBRZEŹNO  14 maja 2019 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeź-
nie odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Bibliotek i Bibliotekarzy

O G Ł O S Z E N I E

Jednym z celów obchodów 
jest ich organizacja w biblio-
tekach, które zostały otwarte 
w roku 2018. Honor ten spotkał 
bibliotekę wąbrzeską. Uroczy-
stość uświetnili m. in.: wice-
wojewoda kujawsko-pomorski 
Józef Ramlau, wicemarszałek 
województwa Zbigniew Ostrow-
ski, przewodniczący rady powia-
tu wąbrzeskiego Marek Markow-
ski, przewodnicząca rady miasta 

Wąbrzeźna Aleksandra Basikow-
ska, burmistrz Tomasz Zygna-
rowski, jego zastępca Wojciech 
Trzciński oraz wielu biblioteka-
rzy województwa kujawsko-po-
morskiego.

W imieniu prezydenta RP 
wicewojewoda udekorował zło-
tymi medalami za służbę 11 
pracowników bibliotek woje-
wództwa kujawsko-pomorskie-
go, natomiast wicemarszałek 

województwa uhonorował na-
grodami kolejnych kilkunastu 
bibliotekarzy. W imieniu sta-
rosty wąbrzeskiego i własnym 
życzenia bibliotekarzom złożył 
przewodniczący rady powiatu 
wąbrzeskiego Marek Markowski.

(red), fot. Wydział 
Oświaty, Zdrowia, Kultury 

i Sportu Starostwa Powiato-
wego w Wąbrzeźnie
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Niespodzianki dla mamy w wDK
Wąbrzeźno  13 maja w Akademii Kreatywnego Malucha WDK odbyły się warsztaty plastyczne podczas, 
których dzieci wykonywały upominki dla swoich mam.

Marysia, Weronika, Natalia 
i Kasia tym razem przygotowa-
ły maseczki, w których głównym 
składnikiem była kurkuma. Do 
kurkumy dodały miód, jogurt na-
turalny, sok z cytryny i zagęściły 

Na zajęciach powstały ko-
lorowe kwiatki z krepy wło-
skiej, papierowe pudełka, laurki 
i aniołki – mówi Dorota Otrem-
ba. Jak oceniają organizatorzy, 
efekty pracy niemal piętna-
stoosobowej grupy plastyków 

jak zawsze były zaskakujące 
i wyjątkowe. – Dziękujemy za 
wspólną kreatywną zabawę 
i dużo uśmiechu – podsumowu-
je Dorota Otremba.

(oprac. krzan)
Fot. (nadesłane WDK)

Dębowa Łąka

Pełnoprawni 
czytelnicy
8 maja uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podsta-
wowej w Dębowej Łące zostali oficjalnie przyjęci 
do grona czytelników Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Dębowej Łące.

– Przed uroczystym paso-
waniem chłopcy musieli wyka-
zać się wiedzą na temat bajek 
i baśni. Dowiedzieli się, jak nale-
ży szanować książki i poznali re-
gulamin biblioteki. Każdy uczeń 
zrobił również samodzielnie 
zakładkę do książki – opisuje 
kierowniczka biblioteki Justyna 

Kułakowska.
Na zakończenie małej uro-

czystości uczniowie złożyli 
okolicznościową przysięgę. Na 
pamiątkę nowi czytelnicy otrzy-
mali dyplomy oraz kolorowe 
książeczki. 

(oprac. krzan)
(fot. nadesłane)

Dębowa Łąka

Piąty „Wieczór w SPA”
W miniony poniedziałek dziewczyny z grup internackich SOSW w Dębowej Łące 
wraz z opiekunem Katarzyną Rutkowską zorganizowały piąty już „Wieczór w SPA”.

zmielonymi płatkami owsianymi. 
Maseczka z kurkumy jest łatwa 
do wykonania i działa jak krem 
nawilżający, delikatnie złuszcza 
i redukuje zaczerwienienia. Ma-
ska rozświetla skórę i sprawia, że 

zyskuje ona świeży wygląd. Ma-
seczki pomagał nakładać nieza-
stąpiony pomocnik Nikolas.

(red), fot. Specjalny ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy 

w Dębowej Łące
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Unia zremisowała z Cyklonem
PIŁKA NOŻNA  W 24. kolejce ligi okręgowej Unia Wąbrzeźno zremisowała na własnym boisku z Cyklonem 
Kończewice. Niestety strata kolejnych punktów zaczyna komplikować sytuację niebiesko-białych w tabeli

Piłka nożna

Juniorzy wciąż w czołówce
W miniony weekend spotkania ligowe rozegrało sześć drużyn młodzieżowych wą-
brzeskiej Unii. Swoje pierwsze mecze zaliczyli również najmłodsi piłkarze klubu.

Juniorzy Unii w niedzielę po-
dejmowali na własnym boisku 
CWZS II Bydgoszcz. Podopieczni 
Sebastiana Isbrandta do spotka-
nia przystąpili w bardzo okrojo-
nym składzie, jednak nie prze-
szkodziło to im w rozegraniu 
bardzo dobrych zawodów. Bram-
ki, które dały unitom trzy punkty 
zdobył w 41. i 75. minucie Tomasz 
Niemyt. Goście odpowiedzieli 
trafieniem Dominika Urbańskie-
go cztery minuty przed końcem 

regulaminowego czasu gry. Po 
siedmiu meczach unici zajmują 
pierwsze miejsce w II lidze wo-
jewódzkiej juniorów. W przyszłą 
sobotę niebiesko-biali zmierzą się 
na wyjeździe z BKS Bydgoszcz.

Unia Wąbrzeźno – CWZS II 
Bydgoszcz 2:1 (1:0)

Bramki: 1:0 T. Niemyt (41’), 
2:0 T. Niemyt (75’), 2:1 D. Urbański 
(86’)

Unia: P. Adamczyk – B. Drew-
nik, B. Lewandowski, K. Biesek, M. 

Wilma, E. Gajewski, J. Nowak, P. 
Marszałek, T. Niemyt, B. Kosiński, 
K. Bołądź

Niestety wpadkę w niedziel-
nym meczu zaliczyli trampkarze 
Unii. W wyjazdowym spotkaniu 
podopieczni Jarosława Rybszle-
gera przegrali z wiceliderem Po-
mowcem Kijewo Królewskie 0:2. 
Porażka sprawiła, że obie druży-
ny zamieniły się miejscami i teraz 
unici plasują się na drugiej pozy-
cji w lidze. Niebiesko-biali okazję 

do rehabilitacji będą mieli już 
w przyszłą sobotę, kiedy na wła-
snym boisku zmierzą się z Legią 
Chełmża.

Pomowiec Kijewo Królewskie 
– Unia Wąbrzeźno 2:0 (0:0)

Bramki: 1:0 J. Walczak (65’), 
2:0 M. Lisewski (70’)

Unia: H. Kalinowski – J. No-
wak, B. Rojek, D. Kamiński, J. Ko-
cimski (20’ M. Wojdak), A. Macie-
jewski (41’ K. Patyk), J. Sikora, M. 
Jadziński, S. Drozdalski, M. Miche-
wicz, K. Michałek.

W miniony weekend pierw-
sze mecze ligowe rozegrały rów-
nież drużyny orlików i żaków. 
Orlicy z rocznika 2008 na turnie-
ju w Brodnicy pokonali 8:2 Błę-
kitnych Podwiesk oraz 5:0 Spartę 
Brodnica, natomiast w stosunku 
0:1 ulegli Golowi Brodnica. O rok 

młodsi piłkarze na zawodach 
w Wąbrzeźnie odnieśli z kolei 
komplet zwycięstw i bez proble-
mów wygrali z Gwiazdą Staro-
gród, Stalą Grudziądz i Chełmi-
nianką Chełmno.

Żacy rywalizację rozpoczęli 
już w piątek. Zawodnicy z rocz-
nika 2010 trenowani przez Toma-
sza Liszaja na własnym boisku 
pokonali LZS Bobrowo i FA To-
ruń, jednak nieznacznie przegrali 
z Radzynianką Radzyń Chełmiń-
ski. W niedzielę cykl turniejów 
zamknęli żacy z roczników 2011-
2012. Podopieczni Tomasza Zu-
brzyckiego wygrali 2:1 ze Startem 
Toruń, a w dwóch kolejnych me-
czach po wyrównanej walce mu-
sieli uznać wyższość TAF Toruń 
i Gola Chełmża.

(ak) za mks-unia.eu

Spotkanie lepiej rozpoczęli 
Unici, którzy starali się prowa-
dzić grę i szybko objąć prowa-
dzenie. Niestety akcje ofensywne 
niebiesko-białych nie przynosiły 
większego zagrożenia pod bram-
ką Cyklonu. Najbliżej szczęścia 
był Szymon Marszałek, ale jego 
strzał z trudem wybronił golkiper 
gości. Piłkarze z Kończewic grali 
spokojnie i cierpliwe czekali na 
swoje okazje. Kilkukrotnie stanęli 
przed szansą objęcia prowadze-
nia, jednak Marcin Grodzicki do 

spółki z obrońcami skutecznie 
zażegnali niebezpieczeństwo.

Początek drugiej niczym 
nie różnił się od wydarzeń bo-
iskowych z pierwszej połowy 
i spotkanie miało wyrównany 
przebieg. W 63. minucie po błę-
dzie w ustawieniu wąbrzeskich 
defensorów niespodziewaną 
bramkę dla Cyklonu zdobył Pa-
tryk Ostrowski. Po stracie gola 
Robert Kościelak zdecydował się 
na szybkie roszady w zespole 
oraz ofensywniejsze ustawienie. 

Zmiany przyniosły skutek i kibice 
mogli oglądać Unię grającą z po-
dobnym zacięciem jak w Ostasze-
wie. Wyrównać udało się jednak 
dopiero w 79. minucie spotkania. 
Paweł Mazurowski, będąc w sytu-
acji sam na sam, nie zmarnował 
okazji i posłał piłkę obok golki-
pera gości. Futbolówkę próbował 
wybijać jeszcze obrońca Cyklonu 
Michał Rudewicz, jednak zrobił 
to niefortunnie i wpakował ją do 
własnej bramki. Wąbrzeźnianie 
próbowali pójść za ciosem i zdo-

być kolejnego gola, lecz ta sztuka 
już im się nie udała.

Strata punktów w tym spo-
tkaniu mocno skomplikowała 
sytuację niebiesko-białych w ta-
beli. Unici wciąż zajmują miejsce 
spadkowe, a dodatkowo swoje 
mecze wygrali bezpośredni rywa-
le w walce o utrzymanie. Różnica 
punktowa między poszczególny-
mi drużynami nieco się powięk-
szyła, jednak należy mieć nadzie-
ję, że w kolejnych spotkaniach 
wąbrzeźnianie zniwelują straty.

Unia Wąbrzeźno – Cyklon 
Kończewice 1:1 (0:0)

Bramki: 0:1 P. Ostrowski (63’), 
1:1 M. Rudewicz (79’-gol samobój-
czy)

Unia: M. Grodzicki – D. Han-
cyk, R. Drapiewski, P. Mazurowski 
(42’ żk), Dar. Kalinowski – J. Sajda 
(71’ B. Drewnik), K. Kamycki (75’ 
żk), J. Godlewski, S. Marszałek (79’ 
W. Leis) – F. Ciechacki (64’ E. Ga-
jewski), M. Gołąb.

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


