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WĄBRZEŹNO  Sobotni wieczór miał dramatyczny przebieg dla 
mieszkańców jednej z kamienic przy ulicy Żołnierza Polskie-
go w Wąbrzeźnie. Trzy osoby w wyniku odniesionych obrażeń 
zostały zabrane do szpitala. Kilka mieszkań nie nadaje się do 
użytku. Ich mieszkańcy stracili wszystko, co posiadali. Władze 
miasta, znajomi, rodziny udzielili im wstępnego wsparcia, ale 
pomoc będzie jeszcze potrzebna

Płonęła kamienica 
w centrum
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Wąbrzeźno

Rozbój z nożem 
w ręku
Dzięki działaniom policjantów wydziału kryminalne-
go dwaj przestępcy, którzy przy użyciu noża ukradli 
telefon 20-latkowi z Wąbrzeźna, nie cieszyli się długo 
wolnością i skradzionym łupem.

Zaraz po zdarzeniu pokrzyw-
dzony osobiście zaalarmował po-
licjantów. Do sytuacji doszło w so-
botę (30.03.19 r.) ok godz. 3.00 nad 
ranem. Dwaj mężczyźni w wieku 
21 i 20 lat zaatakowali 20-letniego 
mieszkańca miasta.

– Zażądali od niego wydania 
telefonu komórkowego, a kiedy ten 
odmówił, jeden z mężczyzn wy-
jął nóż i przyłożył mu go do szyi. 
Sprawcy zabrali mężczyźnie wart 
700 zł smartfon i uciekli. Policjanci 
wydziału kryminalnego szybko wy-

typowali prawdopodobnych spraw-
ców – podaje sierż. szt. Krzysztof 
Świerczyński z KPP Wąbrzeźno.

Mężczyźni zostali zatrzymani 
tego samego dnia w godzinach po-
południowych. Obaj przyznali się 
do popełnienia tego przestępstwa. 
Prokurator zastosował wobec nich 
dozór policji, poręczenie majątko-
we, zakaz opuszczania kraju oraz 
zakaz zbliżania się i kontaktowa-
nia z pokrzywdzonym. Grozi im do  
10 lat więzienia.

(ak)

W akcji gaśniczej uczestniczyli 
strażacy z Państwowej Straży Po-
żarnej, wspierani przez druhów 
z jednostek OSP z terenu powiatu. 
Pomocy poszkodowanym udzie-
lali również funkcjonariusze poli-
cji, którzy jako pierwsi pojawili się 
na miejscu zdarzenia i bez waha-
nia przystąpili do ewakuacji ludzi 
z płonących pomieszczeń. – Sierż. 
Łukasz Weiher oraz post. Przemy-
sław Stachulak, słysząc krzyki, na-
tychmiast wbiegli do środka i ewa-
kuowali jedną z rodzin, wynosząc 
z płomieni dziecko – informuje ofi-
cer prasowy KPP Krzysztof Świer-

czyński.
Gaszeniem groźnego poża-

ru zajęło się w sumie dwudziestu 
trzech strażaków. – W akcji uczest-
niczyły trzy zastępy strażaków Pań-
stwowej Straży Pożarnej (8 osób) 
oraz trzy zastępy strażaków Ochot-
niczej Straży Pożarnej (15 osób) – in-
formuje bryg. Ireneusz Wiśniewski, 
zastępca komendanta PSP w Wą-
brzeźnie. – Na miejscu działały też 
inne służby – policja i ratownictwo 
medyczne. Kilka osób mieszkają-
cych na drugim piętrze musieliśmy 
ewakuować z wykorzystaniem pod-
nośnika – dodaje bryg. Wiśniewski. 

Prawdopodobną przyczyną pożaru 
było zwarcie w instalacji elektrycz-
nej. – Jednak dokładne ustalenie 
źródła ognia będzie możliwe dopie-
ro po przeprowadzeniu policyjnego 
dochodzenia – zastrzega zastępca 
komendanta PSP.

Akcja gaśnicza zaczęła się 
przed godziną osiemnastą i trwała 
trzy godziny. Wieczorem pracow-
nicy Miejskiego Zakładu Usług Ko-
munalnych oraz TBS usuwali skutki 
pożaru. Teren został uprzątnięty, 
jednak lokatorzy nie mogą wrócić 
do swoich mieszkań.

– W trakcie całej akcji byliśmy 
obecni na miejscu pożaru. Na bie-
żąco byliśmy w kontakcie z policją, 
strażą pożarną i pogotowiem. Jed-
nej z rodzin zapewniliśmy dach nad 
głową. Miasto nie posiada żadnego 
wolnego mieszkania, ale udało na 
się wygospodarować pokój z ła-
zienką w Wąbrzeskim Domu Kul-
tury – mówi burmistrz Wąbrzeźna 
Tomasz Zygnarowski.

Urząd miasta na bieżąco zbie-
rał informacje o osobach poszko-
dowanych w pożarze. 

Dokończenie na str. 6
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Błękitne paliwo dla Płużnicy
GMINA PŁUŻNICA  Władze gminy Płużnica poinformowały, iż istnieje szansa, aby jeszcze w tym roku 
mieszkańcy mogli rozpocząć korzystanie z gazu ziemnego. Szczegółowy harmonogram działań doty-
czących rozpoczęcia gazyfikacji gminy został uzgodniony podczas spotkania wójta Marcina Skonieczki 
z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa. Nowa inwestycja wpłynie na poprawę sytuacji ekolo-
gicznej gminy

Podczas przeprowadzone-
go w marcu spotkania Polską 
Spółkę Gazownictwa reprezen-
towali: Piotr Czerniejewski, kie-
rownik Działu Rozwoju i Obsłu-
gi Klienta, Radosław Jankowiak, 
kierownik Projektów Inwestycji 
Strategicznych i Adam Krantz, 
doradca ds. Rozwoju Rynku. 

Z kolei reprezentację samorzą-
dową gminy Płużnica tworzyli: 
wójt gminy Marcin Skonieczka, 
kierownik Referatu Gospodarki 
Przestrzennej i Inwestycji Wal-
demar Juda oraz inspektor ds. 
wod-kan i drogownictwa Emil 
Łydziński.

– Wspólnie dążymy do tego, 

aby jeszcze w tym roku do sie-
ci gazowej podłączone zostały 
pierwsze obiekty – mówi Mar-
cin Skonieczka. – Kotłownie 
gazowe zostaną utworzone za-
równo w budowanych obecnego 
przedszkola i w budynku wielo-
rodzinnym. Ich budowa ma się 
zakończyć w październiku tego 
roku. Planujemy, aby ogrzewa-
nie gazowe zostało uruchomio-
ne przed rozpoczęciem tego-
rocznego sezonu grzewczego. 
Ponadto do sieci gazowej chce-
my przyłączyć świetlicę wiejską 
w Bartoszewicach. Mieszkańcy 
zgodzili się przeznaczyć na ten 
cel środki z funduszu sołeckiego 
– dodaje wójt gminy Płużnica.

Co istotne do nowego ga-
zociągu będą mogli przyłączyć 
się również inni mieszkańcy. 
Szybką procedurę przewidzia-

no dla właścicieli nieruchomo-
ści bezpośrednio sąsiadujących 
z gazociągiem. – Mogą oni już 
teraz składać stosowne wnioski 
do Polskiej Spółki Gazownictwa. 
Przyłączenie powinno nastąpić 
w terminie sześciu miesięcy od 
dnia złożenia wniosku – infor-
mują urzędnicy. Z przebiegiem 
gazociągu można zapoznać się 
na mapce poglądowej udostęp-
nionej na stronie urzędu gminy.

Osoby, których nieruchomo-
ści nie graniczą z gazociągiem, 
również mogą składać wnioski 
o przyłączenie do sieci. Jednak 
w ich przypadku konieczny jest 
projekt i rozbudowa sieci przez 
PSG. Warto dodać, że  podjęcie 
przez spółkę pozytywnej decyzji 
będzie zależało od liczby chęt-
nych na wykonanie przyłącza.

Jak podkreślają samorzą-

dowcy, gazyfikacja gminy stała 
się możliwa dzięki wybudowa-
nemu w 2015 roku gazociągowi 
Lisewo-Bartoszewice. Przypo-
mnijmy, iż powstał on w ramach 
realizacji projektu pn. „Budowa 
Płużnickiego Parku Inwestycyj-
nego”, aby zapewnić inwesto-
rom dostęp do gazu ziemnego. 
Według urzędu w tym roku roz-
poczną się pierwsze inwestycje 
w PPI, stąd niezbędne stało się 
rozpoczęcie dostarczania gazu. 
Gmina Płużnica zawrze umowę 
dzierżawy z Polską Spółką Ga-
zownictwa, z kolei spółka bę-
dzie świadczyła na rzecz gminy 
usługi konserwacji gazociągu. 
Będzie również podłączała po-
tencjalnych klientów.

(krzan)
Fot. (nadesłane)

Gmina Płużnica

Milion na drogę 
w Nowej Wsi Królewskiej
Gmina Płużnica pozyskała dotację w wysokości 1 mln 152 tys. zł na przebudowę 
drogi gminnej nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska. Wsparcie po-
chodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

28 marca w Urzędzie Marszał-
kowskim wójt Marcin Skonieczka 
oraz skarbnik gminy Anna Mazur 
podpisali stosowną umowę do-
tacyjną. – Długość planowanej 
do przebudowy drogi to niemal 
2 km (dokładnie 1 km 926 m), 
zaś szacowany koszt inwestycji 
wynosi 1 mln 874 tys. zł – infor-
muje wójt Skonieczka. – Na re-
alizację tego zadania ogłosiliśmy 

już przetarg, na który wpłynęło 
siedem ofert. Poszczególne fir-
my wyceniły roboty od 1 mln 740 
tys. zł do 2 mln 192 tys. zł. Obec-
nie trwa procedura sprawdzania 
złożonych propozycji. Podpisanie 
umowy z wyłonionym wykonaw-
cą powinno nastąpić w ciągu naj-
bliższych trzech tygodni – doda-
je wójt.

Samorządowcy przypomina-

ją, iż od 2011 r. władze gminy wy-
budowały ponad 21 km nowych 
i zmodernizowały 7,5 km dróg 
asfaltowych. Na ten cel przezna-
czonych zostało ponad 30 mln zł. 
Radni ustalili poza tym program 
przebudowy kolejnych 24 dróg 
w terminie do 2026 roku.

(krzan)
Fot. (nadesłane)

Rolnicy się doskonalą
W połowie marca w Płużnicy odbyło się Forum Rol-
nicze. Główne tematy szkoleniowego spotkania kon-
centrowały się wokół programów działań mających na 
celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych (tzw. dyrektywa 
azotanowa), racjonalnych ubezpieczeń gospodarstw 
rolnych, szkód łowieckich (po zmianach obowiązują-
cych przepisów), a także warunków i zasad emerytur 
dla matek czworga dzieci („Mama 4 plus”).

Gmina Płużnica

Jak informują organizato-
rzy, wiceprezes Kujawsko-Po-
morskiej Izby Rolniczej Tadeusz 
Ziółkowski  omówił ponadto 
działalność Izby oraz przypo-
mniał o zbliżających się wybo-
rach w organizacji. Na zakoń-
czenie spotkania przedstawiciel 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego przeprowadził test 
wiedzy nt. przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy 
w rolnictwie.

Organizatorami spotkania 
byli Kujawsko-Pomorska Izba 
Rolnicza oraz Wojciech Groth, 
Przewodniczący Komisji Rozwo-
ju Gospodarczego Rady Gminy 
Płużnica.

(krzan)
Fot. (nadesłane)
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Unia Europejska jest tutaj
Z JANUSZEM ZEMKE, posłem do Parlamentu Europejskiego 

z województwa kujawsko-pomorskiego, rozmawia Nina Michalak
– Panie pośle, chętnie jest 

pan zapraszany przez media do 
komentowania zagadnień woj-
skowych i obronności. Uzbie-
rał pan spory dorobek w tej 
dziedzinie – wskazując choćby 
na lata działalności w komi-
sjach obrony narodowej Sejmu 
RP, a od 10 lat w Komisji Bez-
pieczeństwa i Obrony (SEDE) 
w Parlamencie Europejskim.

– Wspominając jeszcze kil-
ka lat w roli sekretarza stanu 
MON, w okresie, kiedy Polska 
akurat wstąpiła do NATO, jest 
to niemały zasób poznawanych 
zagadnień. W Parlamencie Euro-
pejskim doszły jednak zupełnie 
nowe, nad którymi pracowałem 
w komisji SEDE, np. zapobieganie 
terroryzmowi w Europie, wspól-
na polityka bezpieczeństwa 
i obrony Unii, ustanowienie Eu-
ropejskiego Funduszu Obronne-
go czy funkcjonowanie systemu 
Schengen. Codzienna niemała 
porcja studiowanych dokumen-
tów europejskich na te tematy 
pozwala mi na bieżąco analizo-
wać sytuację w Unii.

– Ma pan w PE jeszcze dru-
gą dziedzinę zainteresowań, 
niosącą już bardziej praktycz-
ne skutki dla Europejczyków.

– Tak, jest to praca w Komi-
sji Transportu i Turystyki (TRAN). 
Komisja ta opiniuje największe 
(finansowane z funduszy unij-
nych) inwestycje komunikacyjne 
w Europie, ale zajmuje się także 
bardzo konkretnymi projekta-
mi wpływającymi na codzienne 
życie obywateli półmiliardowej 
społeczności UE. Mój udział w de-
batach dotyczył np. zwiększe-
nia bezpieczeństwa na drogach 
państw Unii, praw i obowiązków 
pasażerów w ruchu kolejowym, 
transgranicznych usług doręcza-
nia paczek czy ochrony zwierząt 

podczas transportu w obrębie 
UE.

– Tylko niektórym posłom 
w Parlamencie powierza się 
rolę odpowiedzialnych za przy-
gotowanie projektów unijnych 
aktów prawnych. Pan robił to 
wielokrotnie w imieniu swojej 
frakcji S&D. Co musi robić po-
seł sprawozdawca?

– Posłowie sprawozdawcy 
realizują swe obowiązki nieraz 
przez kilkanaście miesięcy. Przy-
gotowują stanowisko całej grupy 
politycznej, w moim przypadku 
S&D, liczącej 186 europosłów z 28 
krajów. W jej imieniu negocjują 
z pozostałymi frakcjami osta-
teczny kształt projektu unijne-
go prawa. Potem to trafia pod 
obrady Parlamentu. W minionej 
kadencji pracowałem m.in. nad 
zaleceniami dla wspólnego eu-
ropejskiego obszaru lotniczego, 
bezpiecznego korzystania w Eu-
ropie ze zdalnie kierowanych 
bezzałogowych systemów po-
wietrznych, a także nad rozpo-
rządzeniem o bezpieczeństwie 
lotniczym już po wystąpieniu 
Wielkiej Brytanii z Unii.

– Ta praca wymyka się 
spod statystyki, jaką często 
opisuje się aktywność posłów, 
czyli „najwięcej wystąpień”, 
„najwięcej zapytań”.

– Uważam, że takie narzędzia 
pracy poselskiej trzeba wykorzy-
stywać z sensem, kiedy stano-
wią uzupełnienie prowadzonego 
projektu, albo służą wyrażeniu 
swojej dezaprobaty czy popar-
cia. Od 2009 roku zabrałem głos 
w debatach plenarnych 326 razy 
i złożyłem 57 interpelacji i zapy-
tań do Komisji Europejskiej…

– …poproszę o jakiś przy-
kład.

– Wielokrotnie występowa-
łem w Parlamencie i do Komisji 

Europejskiej w sprawie pilnego 
uruchomienia Funduszu Solidar-
ności UE na pomoc w naprawie 
szkód spowodowanych w sierp-
niu 2017 roku przez gwałtowne 
burze i ulewy. Kataklizm naj-
dotkliwiej dotknął miejscowo-
ści województwa kujawsko-po-
morskiego. W efekcie Parlament 
przyznał w 2018 r. na naprawę 
tych szkód 12 mln euro. Jest to 
realne wsparcie dla mojego re-
gionu.

– Mija druga pana kaden-
cja w Parlamencie Europej-
skim. Jak stamtąd, z Brukseli 
czy Strasburga widzi pan, od-
czuwa polskie problemy?

– Bardzo konkretnie. 
W moim kalendarzu są zawsze 
terminy spotkań poselskich. 
Odwiedziłem wszystkie miasta 
i powiaty w regionie Kujaw i Po-
morza. Rozmawiałem z miesz-
kańcami, władzami, z młodzieżą. 
Zorganizowałem 12 specjalistycz-
nych seminarium dla 1751 samo-
rządowców, z przesłaniem jak 
mądrze wykorzystywać środki 
unijne. Stąd rodzą się moje in-
terpelacje i interwencje, jakie 
podejmuję w PE, np. w sprawie 
rozbudowy węzła Czerniewice na 
autostradzie A-1, budowy węzła 
komunikacyjnego na drodze S-5 
w okolicach Żnina, nowego dwor-
ca we Włocławku, wsparcia Unii 
dla portu lotniczego w Bydgosz-
czy, rewitalizacji linii kolejowej 
nr 356 łączącej Kcynię i Szubin 
z Bydgoszczą czy linii kolejo-
wej 281 łączącej Chojnice, Więc-
bork i Nakło n. Notecią. Trzeba 
podkreślić, że Unia pokrywa 85 
proc. kosztów budowy autostrad 
i dróg szybkiego ruchu, dlatego 
zaangażowałem się i zabiegam 
o takie inwestycje, jak autostra-
da A-1 czy droga szybkiego ruchu 
S-5 prowadzące przez Kujawsko-

Pomorskie. To dowodzi, że Unia 
Europejska jest tutaj, gdzie roz-
wiązujemy nasze problemy.

– Wiadomo, że licznie za-
prasza pan grupy mieszkań-
ców do Brukseli i Strasburga. 
Wtedy też rozmawia pan o lo-
kalnych problemach.

– Bardzo sobie cenię te kon-
takty. Od 2009 roku przy moim 
finansowym wsparciu obydwa 
miasta poznało prawie 5,5 ty-
siąca mieszkańców naszego wo-
jewództwa. Zorganizowałem 36 
kilkudniowych wizyt studyjnych 
dla 1942 osób, a ponadto 88 grup 
(3544 osób) gościłem na jedno-
dniowych wizytach w ich drodze 
do innych miejsc w Europie…

– …ale dodajmy, że trafia-
ją do pana brukselskiego biura 
także reprezentanci środowisk 
z regionu ze swoimi niepokoja-
mi, z troską czy PE odniesie się 
ze zrozumieniem dla ich istot-
nych problemów, a pan wyraża 
to w swoich wystąpieniach.

– Tak, wielokrotnie sprzeci-
wiłem się w różnych formach np. 
drastycznemu obniżeniu świad-
czeń emerytalnych funkcjona-
riuszy i żołnierzy w Polsce, po 
2016 r. Protestowałem przeciw-
ko odpowiedzialności zbiorowej 
i karaniu tysięcy ludzi bez wy-
roku, pozbawianiu środków do 
życia wdów i sierot po mundu-
rowych.

Występowałem do Komisji 
Europejskiej przeciwko objęciu 
podatkiem VAT unijnych dota-
cji proekologicznych, a także 
przeciw stosowaniu kar wobec 
polskich przewoźników między-
narodowych przez niektóre pań-
stwa Unii.

– Często mówi pan, że wej-
ście Polski do Unii Europej-
skiej, to jedna z najlepszych 
decyzji w naszej historii. I robi 

pan wiele, żeby mieszkańcy 
regionu odczuwali to na wła-
snym przykładzie.

– Nie ma gminy, gdzie nie 
można by zobaczyć tablicy z na-
pisem o finansowaniu drogi, wo-
dociągu czy szkoły z funduszy 
Unii, ale chciałem też pomóc 
dzieciom z biedniejszych ro-
dzin, by uczyły się angielskiego 
na swoistych korepetycjach. Po-
nad 1600 maluchów z klas 1–4 
przez zabawę doskonaliło język 
na bezpłatnych 179 kursach. By 
ocalić od wykluczenia cyfrowego 
seniorów po 50 roku życia, ufun-
dowałem 29 pracowni kompute-
rowych w miastach i powiatach, 
gdzie – z pomocą kilkuset wo-
lontariuszy na 1631 bezpłatnych 
kursach – komputer stał się 
oknem na świat dla 8228 z nich. 
Zorganizowałem europejskie 
staże dla 331 studentów, z tego 
aż 132 młodych ludzi odbywało je 
przez miesiąc w Brukseli i Stras-
burgu. Co roku patronowałem 
kilkudziesięciu konkursom wie-
dzy o Unii, zapraszając laureatów 
do stolicy Europy.

– Panie pośle, czy ewident-
ne problemy z brexitem, wiel-
ki niepokój Polaków mieszka-
jących na Wyspach oraz tych 
związanych interesami z Wiel-
ką Brytanią, dostatecznie 
ochłodzą dążenia prawicowych 
polityków do wyprowadzenia 
Polski z Unii?

– Chciałbym, by wyciągnęli 
wnioski z tego doświadczenia, ale 
musimy pamiętać, że do brexitu 
doprowadzili populiści. Zwolen-
ników osłabiania Unii, tworzenia 
luźnych związków państw naro-
dowych, grup eurosceptycznych 
jest w Europie niestety więcej. 
Oby majowe wybory do PE nie 
były sukcesem eurosceptyków.

– Dziękuję za rozmowę.

Janusz Zemke – prawnik, poseł do Parlamentu Eu-
ropejskiego, członek frakcji Postępowego Sojuszu So-
cjalistów i Demokratów (S&D), wcześniej poseł na Sejm 
RP i sekretarz stanu Ministerstwa Obrony Narodowej

a r t y k u ł   s p o n s o r o w a n y
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Więcej ekologicznej energii
GMINA PŁUŻNICA  Urzędnicy informują o zakończeniu prac związanych z realizacją projektu pn. „Bu-
dowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica”. Projekt był współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jego efektem jest powstanie kilkadziesięciu instalacji fotowol-
taicznych i solarnych

– Przedmiotem projektu była 
budowa jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej i cieplnej 
na terenie gminy Płużnica. In-
stalacje fotowoltaiczna zostały 
zamontowane na 24 budynkach 
mieszkalnych oraz 14 budynkach 
użyteczności publicznej, zaś in-
stalacje solarne na 5 budynkach 
mieszkalnych i 4 budynkach uży-
teczności publicznej – informuje 
Małgorzata Makuch. – Łączna 
zainstalowana moc nominalna 
paneli fotowoltaicznych to 163,89 
kW, z czego 51,3 kW dotyczy bu-

dynków będących własnością 
gminy Płużnica, a 112,59 kW bu-
dynków prywatnych – dodaje 
urzędniczka.

Samorządowcy przypomi-
nają, iż głównym celem projektu 
było zwiększenie udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w pro-
dukcji energii na obszarze gminy 
Płużnica. Dzięki temu zmniejszy 
się poziom emisji szkodliwych 
gazów i pyłów do środowiska. – 
Szacujemy, że dzięki inwestycji 
nastąpi spadek emisji gazów cie-
plarnianych o 126,53 ton rocznie. 

Jednocześnie realizacja projektu 
pozytywnie wpływa na sytuację 
ekonomiczną gminy oraz miesz-
kańców poprzez redukcję kosztów 
związanych z opłatami za energię 
i podgrzewanie wody. Planowana 
produkcja z nowo wybudowanych 
instalacji energii elektrycznej to 
146,30 MWh rocznie, a energii 
cieplnej to 25,76 MWh rocznie – 
wylicza Małgorzata Makuch.

– Jest to pierwszy tego typu 
projekt realizowany w naszej 
gminie. Przygotowywaliśmy się 
do niego przez kilka lat – mówi 
wójt Marcin Skonieczka. – Nie-
stety, na etapie konkursu zostały 
wprowadzone limity dotyczące 
wielkości projektu, a dodatko-
wo część osób zrezygnowała ze 
względu na obniżenie poziomu 
dofinansowania do 50%. Cieszę się 
jednak, że mimo wielu trudności, 
w końcu produkcja prądu i ciepła 
z odnawialnych źródeł energii ru-
szyła. Pod koniec ubiegłego roku 
złożyliśmy kolejny wniosek o do-
finansowanie. Jeśli otrzymamy 
dotację, w gminie przybędzie pa-
neli fotowoltaicznych o mocy 360 

kW, pomp ciepła do CWU o mocy 
14,4 kW i kolektorów słonecznych 
o mocy 9,2 kW – dodaje wójt gmi-
ny Płużnica.

Całkowita wartość zrealizo-
wanego projektu to nieco ponad 
958 tys. zł, a pozyskane przez 
gminę dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego wynosi ponad 422 tys. 
zł. Wkład własny sfinansowany 
został ze środków gminy Płużnica 
w zakresie budynków będących 
własnością gminy oraz ze środków 
uczestników projektu w zakresie 
dotyczącym budynków prywat-
nych. Wykonawcą przedsięwzięcia 
była firma EPROSUMENT Spółka 
Akcyjna z Bydgoszczy.

Szczegółowy wykaz wykona-
nych instalacji obejmuje: fotowol-
taiczne o mocy 1,89 kW – 2 szt; 
fotowoltaiczne o mocy 2,97 kW 
– 5 szt; fotowoltaiczne o mocy 
4,05 kW – 27 szt; fotowoltaiczne 
o mocy 5,94 kW – 1 szt; fotowol-
taiczne o mocy 9,99 kW – 3 szt; 
solarne dwukolektorowe – 3 szt.; 
solarne trzykolektorowe – 6 szt.

Panele fotowoltaiczne zosta-

ły zamontowane na następują-
cych budynkach gminnych: budy-
nek socjalny w Goryniu, budynek 
oczyszczalni ścieków w Płużnicy, 
Centrum Edukacji Ekologicz-
nej w Orłowie, budynek szkoły 
w Płużnicy, budynek szkoły w No-
wej Wsi Królewskiej, budynek 
przedszkola w Płąchawach, remi-
za OSP i świetlica wiejska w No-
wej Wsi Królewskiej, remiza OSP 
i sala gimnastyczna w Płużnicy, 
budynek stacji uzdatniania wody 
w Mgowie, budynek stacji uzdat-
niania wody w Płużnicy, świetli-
ca wiejska w Błędowie, świetlica 
wiejska w Wieldządzu, budynek 
Urzędu Gminy w Płużnicy, budy-
nek szkoły w Wiewiórkach. Na-
tomiast kolektory słoneczne 
zostały zamontowane na budyn-
kach: Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Płużnicy, Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Orłowie, 
remizy OSP i sali gimnastycznej 
w Płużnicy, szkoły w Wiewiór-
kach.

(krzan)
fot. (nadesłane)

Gmina Ryńsk

Rozbił auto na drzewie
Weekend zaczął się od wypadku. Kilka minut po godz. 5.00 nietrzeźwy mężczy-
zna rozbił auto na drzewie. On sam trafił do szpitala, a pasażer otrzymał fachową 
pomoc medyczną na miejscu.

W sobotę o godz. 5.20 patrol 
ruchu drogowego został wysła-
ny do Wałycza, gdzie miało dojść 
do wypadku. Na miejscu zastali 

kompletnie rozbitą mazdę oraz 
dwie osoby w środku.

– Jak się okazało 28-letni kie-
rowca nie dostosował prędkości 

do warunków ruchu i uderzył 
w przydrożne drzewo. Jakby tego 
było mało, badanie alkomatem 
wykazało, że mężczyzna ma po-
nad promil alkoholu w organi-
zmie – mówi sierż. szt. Krzysztof 
Świerczyński z Komendy Powia-
towej Policji w Wąbrzeźnie.

Kierowca został przetrans-
portowany do szpitala z uwagi na 
odniesione obrażenia, natomiast 
18-letniemu pasażerowi udzielo-
no pomocy na miejscu w karetce. 
Kierowca odpowie teraz za swój 
czyn przed sądem.

(ak), fot. KPP Wąbrzeźno

Zatrzymali 
trzynaste prawko
Policjanci ruchu drogowego ponownie kontrolowa-
li prędkość we wsi Blizno. Kolejna już osoba straciła 
prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej „pięćdzie-
siątki”.

Gmina Książki

W czwartek (28.03.19 r.) poli-
cjanci drogówki z Wąbrzeźna wró-
cili na odcinek drogi wojewódzkiej 
548, gdzie w ostatnim czasie do-
chodzi do nagminnego przekra-
czania dopuszczalnej prędkości. 
I tym razem nasi funkcjonariusze 
zmuszeni byli do zatrzymania ko-
lejnego prawa jazdy.

– Kwadrans po godz. 15.00, 
zatrzymali do kontroli audi, które-
go 49-letnia kierująca, mieszkan-
ka Grudziądza jechała w obszarze 
zabudowanym z prędkością 105 
km/h! Za popełnione wykroczenie 
ukarana została mandatem oraz 
10 pkt karnymi, straciła również 

prawo jazdy za najbliższe 3 miesią-
ce – wyjaśnia sierż. szt. Krzysztof 
Świerczyński z KPP Wąbrzeźno. 
W kończącym się pierwszym kwar-
tale tego roku to już trzynaste pra-
wo jazdy zatrzymane w związku 
z przekroczeniem dopuszczalnej 
prędkości w obszarze zabudowa-
nym! Apelujemy do kierowców 
o zdjęcie nogi z gazu. Przekraczanie 
dozwolonej prędkości jest w dal-
szym ciągu jedną z głównych przy-
czyn wypadków na drodze.

W ciągu ostatnich 3 miesięcy 
na drogach naszego województwa 
życie straciło już ponad 50 osób...

(ak), fot. ilustracyjne
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WĄBRZEŹNO  1 kwietnia w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyło się otwarcie wystawy, połączone  
z wręczeniem nagród laureatom konkursu „Kartka wielkanocna”

pokonkursowa wystawa 
kartek wielkanocnych

R E K L A M A

– Zadaniem uczestników 
było wykonanie własnoręcznie 
i w dowolnej technice kartki na-
wiązującej do zbliżających się 
świąt wielkanocnych – mówi Do-
rota Otremba. – Na tegoroczną 
edycję nadesłano ponad 150 prac, 
wśród których nie zabrakło mo-
tywów wiosenno-świątecznych. 
Oczywiście, dominowały zajączki, 
baranki i kwiaty – dodaje. Wszy-

scy laureaci otrzymali pamiątko-
we dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Ekspozycję można oglądać do 23 
kwietnia.

Jury, po obejrzeniu wszyst-
kich kartek, postanowiło nagro-
dzić i wyróżnić następujące oso-
by:

KAT. PRZEDSZKOLA
I m. – Patrycja Feter, Szkoła 

Podstawowa w Myśliwcu

II m. – Wiktor Fiałkowski, 
Przedszkole Miejskie Bajka

III m. – Marcel Jankowski, 
Przedszkole Miejskie Bajka

Wyróżnienia
Maria Zakierska, Przedszkole 

Miejskie Bajka
KAT. SZKOŁY 
PODSTAWOWE
I m. – Kinga Lorenc, Szkoła 

Podstawowa nr 3 w Aleksandro-

wie Kujawskim 
II m. – Julia Gutowska, Szkoła 

Podstawowa nr 2 w Wąbrzeźnie
III m. – Aleksandra Talkow-

ska, Szkoła Podstawowa w Wiel-
kich Radowiskach

Wyróżnienia
Martyna Owczarzak, Szkoła 

Podstawowa nr 2 w Wąbrzeźnie
Karol Szczepański, Szkoła 

Podstawowa w Ryńsku 

Szymon Rosiński, Szkoła Pod-
stawowa w Bursztynowie

Antoni Lepisz, Szkoła Podsta-
wowa nr 3 w Wąbrzeźnie

KAT. GIMNAZJA/OSOBY 
DOROSŁE
I m. – Kinga Pawłowska z Dę-

bowej Łąki
II m. – Stefania Dynas z Wą-

brzeźna
(krzan), fot. nadesłane
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piękny małżeński jubileusz
GMINA DĘBOWA ŁĄKA  Połowę wieku przeżyli ze sobą kolejni mieszkańcy gminy Dębowa Łąka. 
Małżonkowie świętowali złote gody w ubiegłym roku, dlatego 15 marca br. w sali konferencyjnej urzę-
du gminy odbyło się uroczyste wręczenie im medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Odznaczenia 
przyznawane przez prezydenta RP wręczał dostojnym jubilatom wójt gminy Stanisław Szarowski. Gra-
tulacje bohaterom uroczystości złożyli ponadto przewodniczący rady gminy Jan Maciejewski oraz za-
stępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Olga Diabin

Wyróżnienia za wieloletnie 
pożycie małżeńskie odebrały 
pary: Emilia i Jerzy Sałek z Kur-
kocina, Teresa i Jan Gronowscy 
z Niedźwiedzia, Jadwiga i Cze-
sław Dąbrowscy z Wielkiego 
Pułkowa, Gertruda i Stanisław 
Marszałek z Kurkocina, Krysty-
na i Jerzy Korpowscy z Dębowej 
Łąki oraz Maria i Kazimierza 
Sztramkowscy z Małego Pułko-
wa. Ostatnia para, niestety, nie 
mogła osobiście uczestniczyć 
w uroczystości. 

Jak przekazała nam zastęp-

ca kierownika USC Olga Diabin, 
państwo Teresa i Jan Gronow-
scy doczekali się pięciorga dzie-
ci, ośmiorga wnucząt i dwojga 
prawnucząt. Natomiast pań-
stwo Jadwiga i Czesław Dąbrow-
scy mają dwoje dzieci, jednego 
wnuka i czworo prawnucząt. 
Z kolei państwo Emilia i Jerzy 
Sałkowie doczekali się czworga 
dzieci i dziewięciorga wnucząt. 
Państwo Gertruda i Stanisław 
Marszałkowie mają jedno dziec-
ka, dwoje wnucząt i jednego 
prawnuka, zaś państwo Krysty-

na i Jerzy Korpowscy doczekali 
się trojga dzieci i pięciorga wnu-
cząt.

Oprócz gratulacji i serdecz-
nych życzeń, Jubilaci otrzyma-
li kwiaty oraz upominki. Nie 
mogło także zabraknąć toastu 
dla uczczenia pięknego jubile-
uszu. Organizatorzy zadbali też 
o słodki poczęstunek, w tym 
tort przygotowany specjalnie na 
tę okazję, a także o przyjazną 
i miła atmosferę spotkania.

(krzan)
Fot. (nadesłane)

(od lewej) Emilia i Jerzy Sałkowie z Kurkocina, Teresa i Jan Gronowscy z Niedźwiedzia, Jadwiga i Czesław Dąbrowscy 
z Wielkiego Pułkowa, Gertruda i Stanisław Marszałkowie z Kurkocina, Krystyna i Jerzy Korpowscy z Dębowej Łąki

Dokończenie ze str. 1
We wtorek burmistrz Tomasz 

Zygnarowski zorganizował w ratu-
szu spotkanie różnych instytucji, 

Wąbrzeźno

Płonęła kamienica w centrum

aby ustalić formy pomocy dla po-
gorzelców. – Odbyliśmy spotka-
nie z udziałem przedstawicieli m. 
in. Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego i Miejskiego 
Zakładu Usług Komunalnych – in-
formuje sekretarz miasta Dorota 
Stempska. – Rozmawialiśmy na te-
mat pomocy jakiej możemy udzie-
lić osobom poszkodowanym w wy-
niku pożaru kamienicy, np. MOPS 
już zagwarantował mieszkańcom 
spalonej kamienicy obiady i pomoc 
żywnościową, a dzięki współpra-
cy z Fundacją „Rozwijalnia” osoby, 
które straciły swój cały dobytek, 
otrzymają ubrania i artykuły che-
mii gospodarczej. Swoją pomoc 
zaoferowało już dwóch przedsię-
biorców z naszego miasta. Będzie-

my jeszcze prowadzić rozmowy 
z innymi firmami, aby pomogły 
podczas koniecznego remontu, np. 
ofiarowując materiały budowlane, 
farby itp. Dużą pomoc w zakresie 
remontu może także zapewnić 
MZUK – mówi Dorota Stempska. 
– W sumie pomocy mieszkaniowej 
wymaga sześć rodzin. Dwóm z nich 
zapewniliśmy tymczasowy pobyt 
w zaadaptowanych pomieszcze-
niach Wąbrzeskiego Domu Kultu-
ry, pozostałe korzystają z pomocy 
swoich bliskich. Po decyzji Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego prze-
prowadzimy też ekspertyzy od-
powiednich fachowców, z branży 
elektrycznej czy ogólnobudowla-
nej, aby dowiedzieć się, jakie prace 
remontowe należy przeprowadzić 
– dodaje sekretarz.

Służby Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego prze-
prowadziły już inspekcję spalonej 
kamienicy. – Wydaliśmy stosowne 
decyzje i zalecenia właścicielom, ale 
dopóki wszyscy ich nie otrzymają, 
to nie mogę podawać ich treści do 
publicznej wiadomości – zastrzega 
Zdzisław Kapka, powiatowy inspek-
tor nadzoru budowlanego.

Pewne jest, że na razie znisz-
czone pożarem lokale nie nadają 
się do zamieszkania. Praktyka sto-
sowana w podobnych przypadkach 
wskazuje, że służby nadzoru bu-
dowlanego nie nakazują rozbiórki 
budynku, ale jego remont. O jego 
zakresie informują właścicieli w od-
powiednich zaleceniach.

 (krzan), Fot. Urząd 
Miasta Wąbrzeźno
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ogrody Delika w wDK
WĄBRZEŹNO  28 marca w Wąbrzeskim Domu Kultury została otwarta została wystawa obrazów 
Dariusza Delika. Na ekspozycji dominuje wszechobecny motyw przyrody, tworzący złudzenie kwitną-
cych „ogrodów”

Jak podkreśla Dorota Otrem-
ba, w pracach autora widać kunszt 
i profesjonalizm. Najczęstsze mo-
tywy jego prac to natura i kolor 
zielony. – Natura to niewyczer-
palne źródło inspiracji – skarbnica 
form, kształtów i kolorów. Podję-
ta przeze mnie przed laty próba 
zatrzymania na płótnie pewnego 
wycinka okazała się początkiem 
wielkiej artystycznej przygody, 
która trwa do dzisiaj i kontynu-
uję ją w kolejnych malowanych 

„ogrodach” – mówi Dariusz De-
lik. – Poszukiwanie, kolekcjono-
wanie, a następnie umieszczanie 
w obrazach nowych, podpatrzo-
nych w naturze motywów sta-
ło się moją metodą pracy twór-
czej, pomysłem na życie. Niczym 
ogrodnik przenoszę w obszar 
swoich kompozycji i zamykam 
w ciasnych kadrach obrazu wy-
brane, wyselekcjonowane z oto-
czenia fragmenty świata roślin. 
Drobiazgowy sposób odzwiercie-

dlania kontemplowanej natury, 
przywiązanie do detalu, wnikanie 
w głąb tajemnicy wzrastania, we-
getacji i rozkwitania jest wyra-
zem  pragnienia przeniesienia do 
sztuki pewnej miary naturalizmu, 
bezpośredniości – uzyskania wia-
rygodności bez konieczności bu-
dowania nowej, skomplikowanej 
formalnie rzeczywistości – opi-
suje artysta.

Autor wystawy pochodzi 
z Wąbrzeźna. Jest absolwentem 

Wydziału Sztuk Pięknych Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu. Studia na kierunku arty-
styczno-pedagogicznym ukończył 
w 1987 roku. Dyplom w zakresie 
specjalności malarstwo sztalugo-
we zrealizował pod opieką prof. 
Janusza Kaczmarskiego. W 2012 
roku na toruńskiej uczelni uzyskał 
tytuł doktora sztuk plastycznych 
w zakresie sztuk pięknych. Jest 
aktywnym artystą plastykiem, 
członkiem Związku Polskich Arty-

stów Plastyków, biorącym udział 
w życiu artystycznym nie tylko 
regionu kujawsko-pomorskiego. 
Kilkakrotnie był laureatem orga-
nizowanego przez Okręg Toruński 
ZPAP konkursu „Dzieło Roku”. Za 
popularyzację kultury bułgarskiej 
w Polsce otrzymał nagrodę Mi-
nistra Kultury Republiki Bułgarii, 
a za promocję Torunia nagrodę 
Prezydenta Miasta Torunia. 

(oprac. krzan)
Fot. (nadesłane)

Gmina Ryńsk

Przygotowania do Wielkanocy
29 marca w Gminnej Bibliotece w Pływaczewie odbyło się przedwielkanocne spo-
tkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

Młodzi czytelnicy placówki 
w piątkowe popołudnie omawia-
li książkę autorstwa Małgorza-
ty Strękowskiej – Zaremby pt. 
„Filipek i dziewczyny”, w której 
główny bohater dowiaduje się, 
że będzie miał rodzeństwo. 

– Styl lektury skojarzył nam 
się z już wcześniej omawiany-
mi fragmentami „Mikołajka” 
Rene Goscinny’ego – przyznają 
uczestnicy spotkań. – Strękow-
ska, podobnie jak francuski pi-
sarz, z humorem i ironią pod-
chodzi do często poważnych 

tematów.
Marcowe spotkanie odbyło 

się w świątecznej atmosferze. 
Goście biblioteki po zakończonej 
analizie i interpretacji ciekawej 
książki, wzięli udział w warsz-
tatach plastycznych, podczas 
których wykonali wielkanocne 
ozdoby, m.in. kolorowe pisanki 
i figurki kurczaków ze sztucz-
nych piór i styropianu. 

Na tym przedświąteczne 
atrakcje w pływaczewskiej bi-
bliotece jednak się nie kończą! 
Już w najbliższy czwartek (4 

kwietnia) w Gminnej Bibliotece 
w Pływaczewie o godz. 15 od-
będą się kolejne artystyczne 
warsztaty dla dzieci i młodzie-
ży. Przyjść na nie może każda 
kreatywna, młoda osoba, która 
będzie miała ochotę wykonać 
wyjątkową palmę wielkanoc-
ną. Kolejne spotkanie DKK, na 
które już teraz placówka zapra-
sza wszystkie zainteresowane 
dzieci, odbędzie się natomiast  
25 kwietnia o godz. 15. 

(olagoralska)
fot. nadesłane
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w sosw kochają teatr
DĘBOWA ŁĄKA  Tradycją kultywowaną przez społeczność 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej 
Łące jest świętowanie Dnia Teatru. W marcu, jak co roku z tej 
okazji, uczniowie wraz z opiekunami przygotowali kolejną te-
atralną niespodziankę. Tym razem w murach szkoły zagościł 
„Kot w butach”

R E K L A M A

Talentem aktorskim wy-
kazali się zarówno uczniowie, 
jak też ich rodzice i nauczy-
ciele. Organizatorzy przygoto-
wali przedstawienie na kilku 
scenach. – Korytarze oraz sale 
lekcyjne zamieniliśmy w miej-
sca, w których rozgrywały się 
poszczególne przygody bohate-
rów. Widzowie podążali śladem 
Kota i jego pana po krętych ko-

rytarzach naszego pałacu – mó-
wią Małgorzata Słomska i Beata 
Kujanek. – Takiego przedstawie-
nia jeszcze u nas nie było. Tym 
razem zaprosiliśmy wszystkich 
do udziału w spektaklu interak-
tywnym. Publiczność stanowi-
ła jego integralną część – do-
dają nauczycielki. Najmłodszą 
część widowni stanowili goście 
z przedszkola w Dębowej Łące.

Organizatorzy dziękują 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do sfinalizowania przedsię-
wzięcia. A wymagało ono wielu 
działań, których bez pomocy 
rodziców, nauczycieli, uczniów 
oraz przyjaciół ośrodka nie 
można byłoby zrealizować. 

(krzan)
Fot. (nadesłane)

Matematyczna 
„dwójka” 
W pierwszej połowie marca w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Wąbrzeźnie odbył się IV Powiatowy Konkurs 
Matematyczny dla uczniów klas II. Tego samego dnia 
w „dwójce” został również przeprowadzony konkurs 
„Mała Liga Zadaniowa” dla uczniów klas III (kwalifika-
cje do etapu wojewódzkiego).

Wąbrzeźno

Podczas powiatowego eta-
pu konkursu 18 uczniów repre-
zentowało szkoły z Jarantowic, 
Książek, Płużnicy, Ryńska, Szko-
ły Podstawowej nr 3 i Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Wąbrzeź-
nie. – Każdy uczestnik miał do 
rozwiązania osiemnaście zadań 
o zróżnicowanym stopniu trud-
ności i punktacji – informuje za-
stępca dyrektora szkoły Małgo-
rzata Brzóskiewicz. – Zwycięzcą 
został Filip Łacek z Płużnicy, 
drugie miejsce zajęła Zuzanna 

Piecyk z tej samej szkoły, a trze-
cia była Agata Hałaj ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Wąbrzeźnie 
– dodaje.

Z kolei najlepsi trzeciokla-
siści zakwalifikowali do etapu 
wojewódzkiego V Wojewódzkie-
go Konkursu Matematycznego 
„Mała Liga Zadaniowa” dla klas 
III, który odbędzie się, również 
w „dwójce” 6 kwietnia br. godz. 
10.00.

(krzan)
Fot. (nadesłane)
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W obecności przewodni-
czącego sejmiku województwa 
Ryszarda Bobera wicemarsza-
łek Dariusz Kurzawa i członek 
zarządu Aneta Jędrzejewska 
wręczyli beneficjentom umowy 
o dofinansowanie 57 projektów 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

Wsparcie na rozbudowę 
i modernizację dróg lokalnych 
wynosi 38 milionów złotych. 
W Urzędzie Marszałkowskim 
odbyła się także uroczystość 
wręczenia 7 umów na projekty 
aktywizacji społeczno-zawodo-
wej osób zagrożonych wyklucze-
niem lub ubóstwem. – Wspar-
cie kierujemy do samorządów 
lokalnych, przede wszystkim 
gmin. Pozyskane środki pozwo-
lą na wybudowanie dróg asfal-
towych, które zastąpią obecne 
drogi  gruntowe. Wzrośnie dzię-
ki temu poziom bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym  – mówi wi-
cemarszałek Dariusz Kurzawa.

Dofinansowanie projek-
tów realizowanych w ramach 
PROW pozwoli na naprawdę na-
wierzchni dróg, umożliwi budo-
wę dojazdów do szkół, świetlic 
i innych budynków użyteczno-
ści publicznej oraz połączenie 
istniejących dróg z drogami 
powiatowymi, wojewódzkimi 
i krajowymi. Największe, bo 
ponad 2,6-milionowe, wsparcie 
otrzyma gmina Łasin (powiat 
grudziądzki). Dzięki dofinanso-
waniu rozpocznie przebudowę 
dróg na odcinku mierzącym 

6,5 kilometra. Ponad dwumi-
lionowe wsparcie pozwoli na 
realizację drugiego etapu roz-
budowy drogi w gminie Śliwice 
(powiat tucholski) na odcinku 4 
kilometrów. Dzięki dofinanso-
waniu gmina Janikowo poprawi 
stan drogi stanowiącej dojazd 
do Szkoły Podstawowej w Lu-
dzisku, a mieszkańcy ulicy Mo-
drzewiowej w Pruszczu (powiat  
świecki) szybciej pokonywać 
będą trasę do lokalnego ośrod-
ka zdrowia, dworca PKP oraz 
szkoły. Długość wybudowanych 
lub przebudowanych dróg w ra-
mach zakontraktowanych pro-

jektów wynosi 69 kilometrów.
Umowy PROW w liczbach: 

57 umów PROW; 2,6 mln złotych 
– najwyższa wartość dofinan-
sowania (rozbudowa dróg lokal-
nych w gminie Łasin w powiecie 
grudziądzkim); 37 mln złotych 
na realizację projektów; 69 km 
– długość wybudowanych lub 
przebudowanych dróg. Warto 
dodać, że na liście dofinanso-
wanych projektów jest po kilka 
przedsięwzięć z powiatów: lip-
nowskiego, rypińskiego, golub-
sko-dobrzyńskiego i wąbrze-
skiego.

(red)
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Palma wielkanocna
TRADYCJE  Niedziela Palmowa nierozerwalnie kojarzona jest ze Świętami Wielkanocnymi. Jest ob-
chodzona na tydzień przed datą tych tzw. najważniejszych świąt w tradycji chrześcijańskiej

Palma wielkanocna wg tra-
dycyji to gałązka palmy, wierzby 
bądź wiązanka żywych lub suszo-
nych roślin przygotowywana na 
pamiątkę wjazdu Chrystusa do 
Jerozolimy. Wykonanie tradycyj-
nej palmy wielkanocnej jest wiel-
ka sztuką. W jej skład wchodzą 
najczęściej gałązka wierzby, zioła, 
suszone rośliny i kwiaty. Można 
w niej także znaleźć bukszpan 

i jałowiec. Poświęcone palmy są 
palone w Wielką Sobotę, a otrzy-
many z nich popiół jest wykorzy-
stywany do posypywania głów 
w Popielec w przyszłym roku.

Pierwsze procesje palmowe 
można było zobaczyć w IV wieku 
w Jerozolimie. Następnie rozpo-
wszechniły się one na wschodzie, 
w Gali i Hiszpanii. Kościół zachod-
ni to dopiero początek V i VI wie-

ku. Sam fakt poświęcania zielo-
nych gałązek palmowych pojawił 
się w liturgii kościelnej dopiero 
w XI wieku. W Polsce zwyczaj 
święcenia palm wielkanocnych 
w liturgii Niedzieli Palmowej po-
jawił się także w XI wieku.

Tradycja palm wielkanocnych 
w Polsce jest bardzo zróżnicowa-
na. W zależności od regionu kraju 
występują różne metody jej bu-

dowy i składu.
Palma kurpiowska – po-

wstaje ze ściętego drzewka jodły 
lub świerku, który na całej swej 
długości opleciony jest widła-
kiem, wrzosem i borówką. Ca-
łość jest przyozdobiona kwiata-
mi z bibuły i wstążkami. Czubek 
gałązki musi być zawsze zielony. 
Palmy na Kurpiach są bardzo po-
pularne, a w ich budowę są często 
zaangażowane całe rodziny. Naj-
słynniejsze palmy kurpiowskie 
powstają w miejscowości Łyse 
w parafii Zbójna. Tam też odbywa 
się znane w Polsce festiwale palm 
wielkanocnych.

Palmy góralskie i podhalań-
skie – wykonane są z pęku witek 
wierzbowych, czyli popularnych 
bazi. Do budowy są także używa-
ne witki leszczyny oraz wikliny. 
Jest tu wykorzystywany buksz-
pan i jałowiec. Korowód z palma-
mi wielkanocnymi możemy zo-
baczyć w Bukowinie Tatrzańskiej 
i Lipnicy Murowanej. W rejonie 
podhalańskim odbywają się także 
konkursy na najładniejszą i naj-

większa palmę wielkanocną, któ-
rych tradycja sięga 1958 roku.

Palmy wileńskie – palmy, 
które są chyba najbardziej znane 
na świecie. Ich budowa jest naj-
bardziej skomplikowana i długo-
trwała. Tradycyjnie zbudowane 
są z gałązek wierzby, traw i papie-
ru. Miejscem ich powstawania są 
oczywiście okolice Wilna. Do ich 
budowy wykorzystuje się 50 ga-
tunków suszonych kwiatów, ziół, 
które praktycznie są zbierane 
przez cały rok. Tak zebrany bukiet 
dobiera się kolorystycznie. Palmy 
są uwijane na drewnianych paty-
kach z jednej strony lub dookoła 
z farbowanego lu naturalnego su-
chotnika, mietliczki lub krwawni-
ka oraz innych ziół. Wierzchołek 
palmy to z kolei zespół 11 traw. 
W tworzeniu palm wykorzystuje 
się także kłosy popularnych zbóż.

Palmy występujące w innych 
regionach kraju tez są bardzo bo-
gate, ale przecież nie chodzi o ich 
wygląd, ale o uczczenie Chrystusa 
i jego wjazdu do Jerozolimy.

(Maw), fot. Ilustracyjne 

Tradycyjne palmy kurpiowskie

Tradycje

Ziemia – nasz dom
Kwiecień to nie tylko Święta Wielkanocne, to również kolejna rocznica ustano-
wienia Dnia Ziemi. Ziemia, czyli nasz dom wymaga systematycznej opieki, aby go 
nie stracić

Wszystkim wiadomo, że 22 
kwietnia przypada drugi dzień 
Świąt Wielkonocnych, ale nie 
wszyscy wiedzą, że w tym sa-
mym dniu przypada Światowy 
Dzień Ziemi nazywany również 
Międzynarodowym Dniem Ziemi. 
Główny cel tego święta to ochro-
na ekologiczna naszej planety 
i zwrócenie uwagi wszystkich 
ludzi na promowanie wszelkie-
go rodzaju postaw związanych 
z ochroną środowiska.

Pomysł tego święta zrodził 
się w Stanach Zjednoczonych już 
w 1970 roku, a jego inicjatorem 
był amerykański senator Gay-
lord Nelson. Wtedy to Dzień Zie-

mi obchodzono 21 marca, a mie-
siąc później odbyła się pierwsza 
manifestacja w amerykańskich 
miastach. W 2007 roku w ra-
mach Dnia Ziemi wprowadzono 
Godzinę dla Ziemi, która przy-
padała w ostania sobotę marca. 
Godzina dla Ziemi miała na celu 
zwrócenie uwagi całego społe-
czeństwa na potrzeby energe-
tyczne człowieka. W tym dniu 
wszyscy mieszkańcy naszego 
globu na jedna godzinę wyłącza-
ją swoje urządzenia elektryczne. 
Oficjalnie Światowy Dzień Ziemi 
został uznany przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych w 2010 
roku.

W Polsce Światowy Dzień 
Ziemi jest obchodzony dopiero 
od 1990 roku. Wtedy to powo-
łano instytucje mające na celu 
ochronę środowiska i propago-
wanie ekologicznego stylu ży-
cia. W ramach tego stylu życia 
w wielu jednostkach i instytu-
cjach państwowych prowadzo-
ne są akcję informujące w jaki 
sposób można pomóc naszej 
ziemi, jak żyć ekologicznie i jak 
dbać o środowisko. Pojawiają 
się bardzo często manifestacje 
w polskich miastach mające na 
celu zwrócenie uwagi na oszczę-
dzanie ziemi jako naszej matki 
i naszego domu. Bardzo często 

wolontariusze i harcerze w ten 
dzień prowadzą akcje zalesiania 
i nasadzają drzewa w parkach. 
Również golubscy harcerze włą-
czają się aktywnie w obchody 
tego dnia.

– Harcerze z Hufca Golub-
Dobrzyń od kilkunastu już lat 
włączają się w obchody Świa-
towego Dnia Ziemi. Na terenie 
Nadleśnictwa Golub-Dobrzyn 
sadzimy las, w różnych leśnic-
twach. W tym roku też są plano-
wana nasadzenia. Nasi harcerze 
będą sadzić las w leśnictwie Pa-
liwodzizna już 6 kwietnia. W ak-
cji będzie brać udział około 60 
harcerzy – informuje Szymon 

Wiśniewski, Komendant Hufca 
Golub-Dobrzyń.

W ratowanie naszej Ziemi 
coraz częściej włączają się także 
instytucje państwowe i społecz-
ne różnych krajów świata. Ludzie 
zrozumieli wreszcie, że Ziemia to 
nasz dom, o który trzeba dbać, 
aby służył on ludziom przez wie-
le lat i na wiele pokoleń. Miejmy 
nadzieje, że te działania ludzkie 
powstrzymają degradację środo-
wiska, a rządzący światem zro-
zumieją, że nie można korzystać 
nadmiernie z zasobów natural-
nych środowiska.

Tekst i fot. (Maw)
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Krowia toaleta
ZWIERZĘTA  Krowie placki przejdą do historii? Holenderski 
farmer właśnie rozpoczął testy skonstruowanych przez siebie 
toalet dla krów. Nie jest to wiadomość prima aprilisowa

Przeciętna krowa wydala co-
dziennie od 15 do 20 litrów moczu. 
W kraju tak małym jak Holandia, 
gdzie liczba krów jest olbrzymia, 
taka ilość krowiego moczu jest 
bardzo niebezpieczna dla środowi-
ska. Holandia to drugi największy 
na świecie eksporter żywności. To 

także jedno z państw, które pro-
dukuje najwięcej amoniaku zawar-
tego w moczu krów. Holenderski 
farmer Henk Hanskamp zbudował 
prototyp krowiej toalety. Gospo-
darze podkreśla: – „Krowa nigdy 
nie będzie zwierzęciem do końca 
czystym, ale można nauczyć ją, by 

chodziła do toalety”.
Jak działa krowi urynał? To 

pojemnik umieszczony naprze-
ciwko stanowiska karmienia i za 
krową. Po tym, gdy krowa skończy 
jeść, robotyczne ramie stymuluje 
nerw nieopodal wymion. Stymula-
cja ta wyzwala w krowie potrzebę 
oddania moczu. Holender zaczął 
testy od swoich krów. 7 z 58 krów 
poddanych próbom nie potrze-
buje już stymulacji nerwu i same 
nauczyły się korzystać z toalety. 
Obora stała się czystsza, a stan 
zdrowia zwierząt poprawił się. Dla 
holenderskiego farmera wynalazek 
był konieczością. Rząd wprowadził 
ograniczenia produkcji zwierzęce-
go amoniaku. Toalety mają trafić 
na rynek w 2020 roku.

(pw)
fot. ilustracyjne

Oświata

Walczą także o szkoły
Samorząd rolniczy zazwyczaj pochyla się nad tematami dotyczącymi rolnictwa. 
Czasami jednak opiniuje lub wnioskuje w sprawach nie bezpośrednio związa-
nych z tymi działami. Tym razem wniosek dotyczy wiejskich szkół.

W ostatnich miesiącach poja-
wia się wiele informacji o tym, że 
gminy reformując sieć szkół, zamy-
kają mniejsze szkoły. Izba Rolni-
cza proponuje, by rząd uwzględnił 
specyfikę wiejskich szkół i podniósł 
subwencję przekazywaną gminom. 

Samorząd rolniczy swoją prośbę 
motywuje głównie spadającą liczbą 
uczniów oraz wzrastającymi kosz-
tami. Obecnie utrzymanie jedne-
go ucznia przez rok statystycznie 
kosztuje 30-40 tys zł. Subwencja 
wynosi niespełna 10 tys zł.

Likwidacje małych szkół mogą 
blokować kuratoria, ale i na to jest 
sposób. Wystarcza, że gmina two-
rzy ze szkoły filię, a taką łatwo „wy-
ciąć” przy pomocy uchwały rady 
gminy.

(pw)

KRUS

Nie daj się wkręcić
W 2019 roku KRUS będzie chciał ograniczyć liczbę wy-
padków z użyciem maszyn rolniczych dzięki kampa-
nii prewencyjnej „Nie daj się wkręcić”.

W 2018 roku doszło do 5 124 
wypadków związanych z obsługą 
maszyn rolniczych. Najbardziej 
niebezpieczna jest praca z ciągni-
kami rolniczym, następnie z piła-
mi tarczowymi i łańcuchowymi. 
Co trzeci z wypadków polegał na 
pochwyceniu lub uderzeniu przez 
ruchome części maszyn. Najczę-

ściej do wypadków dochodzi z po-
wodu nieostrożności i pośpiechu. 
Czasami rolnik bywa wciągnięty 
przez ruchome części maszyn, po-
nieważ nosi zbyt zwiewne ubranie. 
Wystarczy, że maszyna pochwyci 
rąbek koszuli i tragedia gotowa.

– Przyczyną wypadków 
z udziałem maszyn i urządzeń był 

także zły stan techniczny maszyn 
i urządzeń rolniczych: brak napraw 
i konserwacji, brak właściwych 
osłon i zabezpieczeń ruchomych 
części, stosowanie materiałów za-
stępczych przy naprawach, a także 
eksploatacja tzw. domowych sa-
moróbek oraz zły stan nawierzchni 
podwórzy i ciągów komunikacyj-
nych – czytamy w zestawianiach 
KRUS.

Na stronie internetowej KRUS 
jest dostępna krótka ankieta, któ-
ra pozwala na określenie stopnia 
bezpieczeństwa gospodarstwa pod 
kątem użycia maszyn rolniczych.

(pw)

Uprawy

Chronić rośliny i nie szkodzić
Wiosna to czas stosowania środków ochrony roślin. Pamiętajmy o stosowaniu 
podstawowych zasad, dzięki którym unikniemy szkodzeniu przyrodzie oraz 
ewentualnych kar.

Szczegółowe zapisy dotyczą-
ce stosowania środków ochrony 
roślin pochodzą z rozporządzenia 
ministra rolnictwa. Zgodnie z nimi 

nie można stosować sprzętu na-
ziemnego do środków ochrony ro-
ślin w odległości mniejszej niż 20 
metrów od pasiek. Opryskiwacze 

ciągnikowe lub samobieżne można 
stosować za to w odległości co naj-
mniej 3 m od krawędzi jezdni dróg 
publicznych, z wyłączeniem dróg 

publicznych zaliczanych do kate-
gorii dróg gminnych oraz powiato-
wych. Opryskiwacze powinny tak-
że zachować tą samą odległość od 
zbiorników i cieków wodnych oraz 
terenów nieużytkowanych rolniczo, 
innych niż będących celem zabiegu 
z zastosowaniem środków ochro-
ny roślin. Warto także uważać na 
wiatr. Jeśli jego prędkość przekra-
cza 4 m/s, wówczas nie ma sensu 
ich stosowania.

Nie mniej ważne jest zadba-
nie o sam sprzęt. Pierwsze badanie 
nowego sprzętu przeprowadza się 
nie później niż po upływie 5 lat od 
dnia jego nabycia. Aby zapewnić 
prawidłowe stosowanie środków 
ochrony roślin, do zabiegów można 
używać wyłącznie sprzętu spraw-
nego technicznie oraz prawidłowo 
skalibrowanego.

(pw)

Smaki regionu
12 maja po raz 19. panie z kół gospodyń z całego re-
gionu rywalizować będą w konkursie „Nasze Kulinar-
ne Dziedzictwo Smaki Regionów”.

Konkursy

Konkurs ma szczytny cel – 
poszukiwanie i popularyzacja 
tradycyjnych przepisów związa-
nych z Kujawami i Pomorzem. 
Do konkursu zaproszone są 
mieszkanki wsi, ale także szko-
ły gastronomiczne, restauracje 
oraz pasjonaci gastronomii. Aby 
dotrzeć do finału, który odbywać 
się będzie w podbydgoskim Mi-
nikowie, należy wypełnić kartę 
zgłoszeniową. Możliwe jest wy-
stawienie potrawy w dwóch ka-
tegoriach. Pierwsza to najlepszy 

regionalny produkt żywnościowy: 
produkt pochodzenia zwierzęce-
go, roślinnego, napoje oraz pro-
dukt mieszany. Druga kategoria 
to najlepsza potrawa regionalna. 
Kapituła konkursu oceni potra-
wy i wyłoni zwycięzców. Ważne, 
by kartę zgłoszeniową wysłać do 
10 kwietnia. Konkurs organizuje 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego i to na jego 
stronie internetowej znajdziemy 
zgłoszenie.

(pw), fot. ilustracyjne

Luka w lekach?
Sterydy i inne leki, które stosuje się w leczeniu zwie-
rząt gospodarskich wciąż nie są pod pełną kontrolą 
– ostrzega Najwyższa Izba Kontroli.

Zwierzęta

Leki anaboliczne, psychotro-
powe i inne wykorzystywane do 
leczenia zwierząt mogą być nie-
bezpieczne dla ludzkiego zdrowia. 
Wykrycie afery związanej ze sto-
sowaniem nielegalnie sterydów 
w hodowli dodatkowo uderza 
ekonomicznie w rolników. Spa-
da zaufanie konsumentów oraz 
eksport. Najwyższa Izba Kontroli 
w swoim raporcie z marca tego 
roku wskazuje na rozbieżności 
w interpretacji obowiązujących 
przepisów ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii w związku 
z przepisami ustawy Prawo far-
maceutyczne. Uznano, że Głów-
ny Lekarz Weterynarii wyparł 
problem nadzoru nad lekami na 
stronę Inspekcji Farmaceutycznej. 
Tymczasem Inspekcja Farmaceu-
tyczna nie posiada uprawnień do 
kontroli stosowania produktów 

leczniczych weterynaryjnych. 
NIK zauważa także, że Inspekcja 
Weterynaryjna nie dysponowa-
ła informacjami o dynamicznie 
wzrastającej wartości sprzedaży 
produktów o działaniu anabolicz-
nym hormonalnym, odurzającym 
i psychotropowym.

Rynek leków weterynaryj-
nych rośnie w niesamowitym 
tempie. W ciągu dwóch lat, mię-
dzy 2014 i 2016 rokiem wzrost 
sprzedaży leków wyniósł 250%! 
W ślad za tym nie poszły jednak 
środki finansowe na kontrolę. NIK 
obliczyła, że  dany zakład leczni-
czy dla zwierząt może być obję-
ty  kontrolą średnio raz na 10 lat, 
mimo że okres przechowywania 
dokumentacji lekarsko-wetery-
naryjnej wynosi 5 lat od dnia jej 
sporządzenia.

(pw)
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Co? Gdzie? Kiedy?Przyjacielska wizyta
BIBLIOTEKI  Biblioteka golubska prowadzi współpracę z wie-
loma instytucjami, którym nie jest obca szeroko pojęta kultu-
ra. Jedną z nich jest Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Go-
lubiu-Dobrzyniu istnieje od wielu 
lat. Pensjonariusze tego ośrodka 
w ramach swoich zajęć kultural-
nych chętnie korzystają z wiedzy 
i doświadczenia pracowników go-
lubskiej biblioteki, która specjalnie 
dla nich prowadzi szereg zajęć kul-
turalnych.

W ramach tych zajęć pod-
opieczni DPS wraz z bibliotekarza-
mi postanowili odwiedzić pobliskie 
miasteczko, czyli Wąbrzeźno. W ra-
mach wycieczki uczestnicy spotkali 
się z władzami samorządowymi 
miasta, czyli burmistrzem i jego 
zastępcą, którzy pokrótce przed-
stawili swoje miasto. Goście z Golu-

bia-Dobrzynia zwiedzili także rynek 
wąbrzeski, który w ostatnich latach 
przeszedł gruntowną  moderni-
zację. Jednak głównym punktem 
programu była książnica wąbrze-
ska, czyli biblioteka publiczna. Tu 
spotkało ich ciekawe przywitanie. 
Po zasobach biblioteki oprowadza-
ła naszych wycieczkowiczów Alek-
sandra Kurek – dyrektor biblioteki, 
która pochwaliła się nowym bu-
dynkiem i poszczególnymi działa-
mi. W trakcie pobytu w książnicy 
można było wziąć udział w grze 
planszowej specjalnie przygotowa-
nej dla golubiaków.

Wizyta w Wąbrzeźnie na pew-
no była ciekawą odskocznią kultu-
ralną dla mieszkańców golubskiego 
DPS-u i jednocześnie może w przy-
szłości przynieść inne pozytywne 
efekty tej współpracy kulturalnej.

(Maw), Fot. Nadesłane

Biblioteki

Oko w oko z Moniką Wiśniewską
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi szereg 
działań mających na celu przybliżenie mieszkańców do książki. Tym razem było 
to spotkanie z autorką młodego pokolenia.

W połowie marca w golub-
skiej bibliotece odbyło się spotka-
nie z Moniką Wiśniewską. Jest to 
jedna z autorek młodego poko-
lenia, która pisze książki właśnie 
dla młodego czytelnika. Pisarka 
jest autorką książki pt. „Polska 
dziewczyna w Pogoni za Angiel-
skim Snem”. Książka o tyle cieka-

wa, że opowiada fakty z prawdzi-
wego życia, które przeszła właśnie 
autorka.

Jej cichym marzeniem była 
chęć wyjazdu i zamieszkania 
w „wymarzonym raju” jak się jej 
wydawało, czyli w Wielkiej Bry-
tanii. Jej marzenie się spełniło, 
gdyż wyjechała do tego kraju już 

w 2004 roku. Czy faktycznie to 
jest wymarzony raj dla młodych 
ludzi? O tym można się dowie-
dzieć, czytając jej książkę. Do-
wiemy się tam jakie przeszkody 
trzeba pokonać na obczyźnie. Ile 
trzeba determinacji, aby osiągnąć 
sukces na obczyźnie. Przekonamy 
się też czy po dłuższym okresie 
czasu zamieszkiwania w nowym 
kraju jesteśmy swoi czy też obcy. 
To wszystko zobaczymy poprzez 
pryzmat „Polskiej Dziewczyny”.

Autorka na spotkaniu odpo-
wiadała na wiele pytań nie tylko 
młodych ludzi, którzy podobnie 
jak ona pragną tam ułożyć swo-
je życie. Pytania były też bar-
dzo prozaiczne i poruszały wiele 
spraw, z którymi młody człowiek 
może się spotkać, żyjąc w obcym 
kraju.

(Maw)
Fot. Nadesłane

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

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

 Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza na Śmieszny Stand-Up: RESZELA/
GAJDA/LEŚNIOWSKI; Data: 02.04.2019 Godz. 19:00; Bilety: 30,00 zł przedsprzedaż/
rezerwacje; 40,00 zł w dniu występów; Bilety do nabycia: sekretariat DK - 56 683 24 
08. Stand up – forma komedii która gra w otwarte karty, na widno porusza to o czym 
ludzie boją się mówić. Może być wulgarny, ale nie musi, szokuje, śmieszy, dziwi, bawi, 
zaskakuje! Nic dodać nic ująć. Jazda bez trzymanki!!! Wiek 18+!!! W skład grupy wy-
stępującej wchodzą: Bartosz Gajda – były członek Kabaretu Łowcy.B, dojrzały komik 
z bardzo abstrakcyjnym poczuciem humoru. Trafne puenty, zabawne spostrzeżenia, 
prześmieszne anegdoty… cały on. Wystarczy być na występie, resztą zajmuje się on 
– a dobry z niego opiekun widza. Paweł Reszela – Jeden z pierwszych standup’erów 
w naszym kraju, nie licząc Tadeusza Drozdy. Uczestnik pierwszej edycji programu „Za-
bij mnie śmiechem” emitowanego w telewizji Polsat. Osoba o urodzie awangardowej, 
chamski, ale piekielnie śmieszny. Wojciech Leśniowski - Członek Zielonogórskiego 
Klubu Komedii, wulkan energii, którą zaraża innych. Dzięki tej osobie widzowie zapo-
minają o codzienności i w pełni oddają się zabawie. Lubi to co robi, a robi to co lubią 
inni np. Taki Krzysiek z Kwidzyna.

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

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

 MCK Lipno ogłasza 64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. W tym roku 
eliminacje dla powiatu lipnowskiego odbędą się 14 kwietnia 2019 w Cen-
trum Kultury Browar B, w sali kameralnej. Zgłoszenia przyjmowane są do  
1 kwietnia 2019. Regulamin i karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.ckbro-
warb.pl/64-ogolnopolski-konkurs-recytatorski.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Kon-
kurs prowadzony jest w formie czterech turniejów: turniej recytatorski; Turniej „wywie-
dzione ze słowa”; Turniej teatrów jednego aktora; Turniej poezji śpiewanej. Warunkiem 
uczestnictwa jest przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu, 
którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach. Zgłosze-
nie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie 01.04.2019. w Miejskim 
Centrum Kulturalnym w Lipnie bądź w Centrum Kultury Browar B. we Włocławku.

 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.

 Po raz kolejny znani polscy aktorzy wystąpią na scenie Wąbrzeskiego Domu 
Kultury. Tym razem 5 kwietnia o godz. 18.00 w przedstawieniu „Kłamstwo” Floriana 
Zellera. Reżyserem spektaklu jest Wojciech Malajkat.

Dwie pary małżeńskie, dwie pary przyjaciół, dwie pary kochanków, a ich nadal tyl-
ko czworo, jak to jest możliwe? Wszystko – z ogromną dozą humoru – wyjaśni się 
podczas spektaklu. Metaforycznie udało się połączyć Bergmanowskie „Sceny z życia 
małżeńskiego” z kilkoma komediami Woody`ego Allena. Oczywiście sztuka nie jest 
jedynie słowną ekwilibrystyką, zawiera również racjonalny, ale i filozoficzny podtekst. 
To intelektualna rozgrywka między dwiema parami uroczych i jakże przy tym zakła-
manych ludzi. Wspaniała reżyseria i świetna obsada aktorska z pewnością pomogą 
Państwu zobaczyć w scenicznym lustrze sztuki – opary absurdu i kłamstw jakie na co 
dzień towarzyszą nam w życiu.Bilety w cenie 65 zł/os. i grupowy 60 zł/os. (grupa od 
15 osób). Rezerwacje w kasie WDK od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 16.00 
do dnia 1.03.2019 r.

 Rypin
 7 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00 na scenie w sali widowiskowej Rypiń-

skiego Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 8 wystąpi Mateusz Ziółko. Bilety  
w cenie 95 zł parter i 70 zł balkon dostępne będą wkrótce. Podobnie szczegóły koncer-
tu. Koncert odbędzie się pod patronatem medialnym tygodnika CRY.

 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)



04.04.2019-10.04.2019

To prawdziwa klasyka i film godny polecenia dla miłośników ga-
tunku science-fiction. Ale Transformers to także film ze świetnymi 
elementami kina akcji, a niekiedy nawet komedii. Jeżeli dodamy od-
niesienie do słynnego komiksu, a w obsadzie wspomnimy Shię La-
beoufa i Megan Fox oraz słynnego Michaela Bay’a za kamerą, mamy 
dopełnienie pozycji obowiązkowej. Ocena 7,3 w serwisie Filmweb też 
świadczy o wartości Transformersów. Historię młodego Sama Wi-
twicky’ego, który wchodzi w posiadanie samochodu – autobota, nie 
mniej słynnego Bumblebee, znamy chyba wszyscy, więc nie ma co 
się rozpisywać. Pierwsza część Transformersów w TV to okazja do 
obejrzenia świetnego filmu po raz 156. dla fanów, albo do zapozna-
nia się z nielubianą (być może niesłusznie) konwencją S-F. Tak czy 
siak, musisz to zobaczyć! 

Transformers
TVN  |  Piętek 20:00  |  Sobota 23:10
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 147 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 458 - serial
08:00 Wiadomości 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 51 s. 4 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 103 
  s. 8 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 67 
  s. 5 - serial
11:30 Korona królów odc. 200 - serial
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda
12:40 To się opłaca 
12:55 Mały zwierzak w dzikim świecie 
  odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 459 - serial
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm!
16:05 Wieczna miłość odc. 148 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3463
18:30 Korona królów odc. 201 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Alarm!
20:35 Ojciec Mateusz odc. 269 
  s. 21 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas 
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 47
23:50 Ocaleni odc. 54 
00:55 Tanie dranie - Moroz  
  i Kłopotowski komentują świat 
  odc. 93 

05:55 Ukryta prawda odc. 527 - serial
06:55 Sąd rodzinny odc. 47 - serial
07:50 Szpital odc. 245 - serial
08:45 Big Brother odc. 13
09:40 Doradca smaku odc. 16 s. 10
09:50 Big Brother Pobudka odc. 14
09:55 Zakochani po uszy odc. 47 
  - serial
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 54 - serial
12:35 Doradca smaku odc. 24 s. 9
12:45 Ukryta prawda odc. 309 - serial
13:45 Big Brother Popołudnie odc. 14
13:50 Sąd rodzinny odc. 48 - serial
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
  odc. 85 - serial
15:50 Szpital odc. 246 s. 7 - serial
16:50 Big Brother Podwieczorek 
  odc. 14
16:55 Gotowe na wszystko odc. 15 
  s. 4 - serial
17:50 Przyjaciele odc. 7 s. 6 - serial
18:20 Singielka odc. 25
18:55 Singielka odc. 26
19:30 Zakochani po uszy odc. 48 
  - serial
20:00 Big Brother odc. 14
21:00 Miłość na zamówienie - komedia
23:05 Big Brother Nocą odc. 12
23:40 Wyrolowani - komedia
01:45 Moc magii odc. 445

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 6 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
  odc. 21 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 4 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 90
09:00 Septagon odc. 56 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 57
11:25 Anatomia głupoty odc. 9 - serial
11:55 Mecenas Lena Barska 
  odc. 8 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 152 
  - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 80
15:00 Policjantki i policjanci odc. 517 
  - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 54 
  - serial
17:00 Joker odc. 54
18:00 Septagon odc. 57 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 518 
  - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 280 - serial
21:00 Nasza niania jest agentem 
  - komedia
23:00 Ameryka pod ostrzałem 
  odc. 3 - serial
00:05 Ameryka pod ostrzałem 
  odc. 4 – serial

06:00 Słodka miłość odc. 14

07:05 Zbuntowany anioł odc. 192

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 174 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 23 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 39 

  s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

  odc. 3 s. 7 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

  odc. 4 s. 7 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 12 s. 5 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 13 s. 5 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 50 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 23 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 24 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 174 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 175 s. 4 - serial

20:00 Wakacje Jasia Fasoli - komedia

21:55 Twarda laska - komedia

23:55 American Pie: księga miłości 

  - komedia

01:50 Chłopcy pani Brown odc. 3 

  s. 2 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1458

08:40 Listy naszych czytelników - film

09:15 W sumie rodzina - komedia

11:00 Noce i dnie odc. 9 - serial

12:05 Noce i dnie odc. 10 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1458

13:25 Taśmy Kultury odc. 7

13:35 Taśmy Kultury odc. 8

14:00 Kontrakt - film

16:05 Nadzieja - dramat

18:00 Mały lalkarz - film

19:00 Teledyski

19:20 Pegaz odc. 122

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 139

20:25 Sprawa Moranta - film

22:20 Koło pióra odc. 5

22:45 Świątynie kultury odc. 5 - serial

23:30 Scena klasyczna odc. 47

06:50 Był dzień odc. 522

06:55 Dziennik telewizyjny

07:45 Czarne chmury odc. 4 - serial

08:50 Wielcy znani i nieznani 

  odc. 1 - film

09:45 Po PRL-u odc. 5

10:25 Sensacje XX wieku odc. 172

11:05 Amerykańska broń odc. 4 - film

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 9

12:20 Czas honoru odc. 14 s. 2 - serial

13:20 Grecka odyseja Joanny Lumley 

  odc. 2 - film

14:20 Bizancjum: opowieść o trzech 

  miastach odc. 3 - film

15:20 Zaginiona flota Kolumba - film

16:25 Racławice 1794 - film

17:50 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:25 Taśmy bezpieki odc. 75

18:50 Polska Kronika Filmowa odc. 9

19:05 Czarne chmury odc. 5 - serial

20:05 Instynkt przetrwania odc. 2 - serial

21:00 Opowieść o Chinach odc. 2 

  - serial

22:05 Spór o historię odc. 163

22:40 Szerokie tory odc. 151

23:20 Tajne akta III Rzeszy odc. 2 

  - serial

00:20 Sensacje XX wieku odc. 7

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków odc. 8 - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Wbrew wszelkim przeciwnościom 
  - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Błogosławiony męczennik - film
14:00 Miłość odnajdzie cię wszędzie 
  - film 
15:30 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
15:40 Przegląd tygodnika rodzin 
  katolickich „Źródło”
15:45 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat
16:35 Porady medyczne bonifratrów
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
  i obrony życia poczętego 
  w Sanktuarium św. Józefa 
  w Kaliszu
19:25 40 dni ze św. Gerardem
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
  - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Przyroda i ludzie
22:30 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat
23:00 Sanktuarium św. Anny w Auray 
  - film
23:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

05:50 Na dobre i na złe odc. 738 
  - serial
06:45 Operacja Zdrowie! odc. 22
07:15 Na sygnale odc. 33 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 23
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 330
11:25 Rodzinka.pl odc. 147 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2036 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 58 - serial
14:10 Na dobre i na złe odc. 738 
  - serial
15:10 Górski lekarz odc. 67 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada 
17:15 Więzień miłości odc. 33 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 41 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 24
19:10 Muzeum polskiej piosenki odc. 9
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 60
19:35 Barwy szczęścia odc. 2036 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2037 
  - serial
20:45 Dance Dance Dance odc. 9
21:55 Dance Dance Dance odc. 10
23:00 Big Music Quiz odc. 3
00:00 Na sygnale odc. 226 - serial
00:30 Uziemieni - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 19 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2427

11:00 Ukryta prawda odc. 1018 - serial

12:00 Szpital odc. 907 - serial

13:00 Szkoła odc. 670 - serial

14:00 19+ odc. 371 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 3

15:30 Szkoła odc. 671 - serial

16:30 19+ odc. 372 - serial

17:00 Szpital odc. 908 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1019 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5633

20:10 Doradca smaku odc. 20 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2853 - serial

20:55 Milionerzy odc. 251

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 19

22:30 Wkręceni - komedia

00:30 Odwróceni. Ojcowie i córki 

  odc. 6 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 696 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 697 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 110 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 873 - serial
12:00 Gliniarze odc. 154 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 855 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2857 
  - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 901 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4122
16:30 Na ratunek 112 odc. 324 - serial
17:00 Gliniarze odc. 314 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2858 
  - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 421 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 136 s. 12
21:10 Przyjaciółki odc. 152 s. 13 - serial 
22:15 Ślad odc. 51 - serial
23:20 Mój chłopak się żeni - komedia
01:40 Grey’s Anatomy: Chirurdzy 
  odc. 149 - serial 

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1253

07:00 Strażnik Teksasu odc. 165 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 24 

  s. 3 - serial

09:00 Gwiazdy kabaretu odc. 6

10:00 Galileo odc. 163

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

12:00 Miodowe lata odc. 19 - serial

12:30 Miodowe lata odc. 20 - serial

13:05 Miodowe lata odc. 21 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 4 - serial

14:15 MacGyver odc. 45 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 63 - serial

16:15 Drużyna A odc. 11 - serial

17:15 Paulina odc. 56 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 22 - serial

18:50 Miodowe lata odc. 24 - serial

19:25 Miodowe lata odc. 25 - serial

20:00 Galileo odc. 164

21:00 CSI: Cyber odc. 9 - serial

21:55 CSI: Cyber odc. 10 - serial

22:55 Impas - thriller

00:45 STOP Drogówka odc. 97

07:15 Shimmer i Shine odc. 53 - serial
07:40 Smerfy odc. 196 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 100 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 9 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 33 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 52 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 21 - serial
09:15 Wielka podróż Bolka i Lolka 
  odc. 15 - serial
09:30 Domisie odc. 388
10:00 Nieziemscy odc. 7
10:15 Strażak Sam odc. 12 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 4 s. 5 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 4 s. 3 - serial
10:45 Robot Trains odc. 2 - serial
11:05 Wissper odc. 9, 10 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 21 s. 4 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 35 - serial
12:20 Między nami bocianami 
  odc. 12 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 115 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 61 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 34 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 1 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 9 - serial
13:55 Zaczarowany świat odc. 3 - serial
14:10 To Timmy odc. 16 - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 16 - serial
14:40 Tabaluga odc. 3 - serial
15:10 Nieziemscy odc. 7
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 37 - serial
15:40 Domisie odc. 389
16:10 Nela - mała reporterka odc. 44
16:25 Billy kot odc. 9 - serial
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
  odc. 35 - serial
17:25 Robot Trains odc. 3 - serial
17:45 Wissper odc. 11, 12 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 22 s. 4 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 16 - serial
19:00 Smerfy odc. 198 - serial
19:25 Stacyjkowo odc. 85 - serial
19:35 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 75 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 35 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 244
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 23 
  - serial
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 148 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 459 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 52 s. 4 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 104 
  s. 8 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 68 
  s. 5 - serial
11:30 Korona królów odc. 201 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:33 Agropogoda
12:35 Bo ja wybieram zdrowie odc. 6
12:55 Mały zwierzak w dzikim świecie 
  odc. 4 - serial
14:00 Elif odc. 460 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość odc. 149 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3464
18:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 29
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
  odc. 57 s. 4
21:30 Uciekinier - dramat
23:50 Wiktoria odc. 11 s. 2 - serial
00:50 El Príncipe - dzielnica zła 
  odc. 26 - serial

05:55 Ukryta prawda odc. 528 - serial

06:55 Sąd rodzinny odc. 48 - serial

07:50 Szpital odc. 246 s. 7 - serial

08:45 Big Brother odc. 14

09:40 Doradca smaku odc. 24 s. 9

09:50 Big Brother Pobudka odc. 15

09:55 Zakochani po uszy odc. 48 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy 

12:10 19+ odc. 55 - serial

12:45 Ukryta prawda odc. 310 - serial

13:45 Big Brother Popołudnie odc. 15

13:50 Sąd rodzinny odc. 49 - serial

14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 86 - serial

15:50 Szpital odc. 247 - serial

16:50 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 15

16:55 Gotowe na wszystko odc. 16 

  s. 4 - serial

17:50 Przyjaciele odc. 8 s. 6 - serial

18:20 Singielka odc. 27

18:55 Ugotowani odc. 3 s. 10

20:00 Big Brother odc. 15

21:00 Naga broń 2 1/2 - komedia

22:50 Kontrabanda - film

01:20 Moc magii odc. 446

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 7 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
  odc. 22 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 5 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 91
09:00 Septagon odc. 57 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 58
11:25 SuperPies odc. 13
11:55 Mecenas Lena Barska 
  odc. 9 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 153 
  - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 198
15:00 Policjantki i policjanci odc. 518 
  - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 55 
  - serial
17:00 Joker odc. 55
18:00 Septagon odc. 56 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 519 
  - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 18
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 277 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 278 - serial
23:05 Gallows Hill - horror
00:55 Zagadkowe zgony odc. 5 – serial

06:00 Słodka miłość odc. 15

07:00 Zbuntowany anioł odc. 193

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 175 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 24 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 40 

  s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 4 

  s. 7 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 5 

  s. 7 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 13 s. 5 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 14 s. 5 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 51 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 24 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 25 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 175 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 176 s. 4 - serial

20:00 Likwidator - film

22:10 W pogoni za zemstą - film

00:10 Bez litości odc. 5 - serial

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1415

08:35 Co mówią lekarze - film

09:10 Nadzieja - dramat

11:00 Noce i dnie odc. 11 - serial

12:05 Noce i dnie odc. 12 - serial

13:10 Ja gorę! - komedia

13:45 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1415

14:10 Hollywood in Vienna - A Tribute 

 to Alexandre Desplat - koncert

16:00 Niemcy - dramat

18:00 Piano - film

18:50 Teledyski

19:30 Koło pióra odc. 5

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do filmu odc. 137

20:25 Daleko od nieba - dramat

22:20 Za młodzi na śmierć  

  odc. 6 - serial

23:25 Tygodnik kulturalny

00:15 Boleś - film

06:50 Był taki dzień odc. 523

06:55 Dziennik telewizyjny 

07:45 Czarne chmury odc. 5 - serial

08:40 Marzyciele odc. 24

09:15 Racławice 1794 - film

10:40 Sensacje XX wieku odc. 173

11:15 Historia jedzenia po amerykańsku 

  odc. 4 - serial

12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 9

12:20 Czas honoru odc. 15 s. 2 - serial

13:20 Krajobrazy Dzikiego Zachodu 

  odc. 2 - serial

14:20 Odkryć tajemnicę odc. 1 - serial

15:20 Szkocki sen o Kanadzie - film

16:25 Golgota Wschodu - stacja Katyń

17:45 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 1 - serial

18:15 Ex libris 

18:35 Polska Kronika Filmowa odc. 9

18:50 Czarne chmury odc. 6 - serial

19:55 Burmistrz Niepodległości - film

21:00 Zaginiony świat Aleksandra 

  Wielkiego odc. 2 - serial

22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 

  w DTV odc. 70

22:35 Szerokie tory odc. 91

23:15 Instynkt przetrwania odc. 2 - serial

00:05 Sensacje XX wieku odc. 8

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
08:45 Jezus - królestwo bez granic 
  - serial
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat 
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Iluminator - film
11:15 100 cudownych miejsc na 
  świecie - serial
11:25 Głos Polski
11:35 Ziemia Święta - ziemia 
  bez chrześcijan - film
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Eksodus - Droga Narodu 
  Wybranego - film
14:20 Święty na każdy dzień
14:25 Mała Nellie od Świętego Boga
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
17:00 Misjonarze Afryki - Ojcowie Biali 
  odc. 3
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
  tygodniu
19:30 Opowieści Theo odc. 2 - 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. 28 - serial
22:40 Siedem - cztery - film
23:35 Ja głuchy - film

05:50 Egzamin z życia odc. 32 - serial
06:45 Podróże z historią odc. 45 s. 5
07:20 Na sygnale odc. 34 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 24
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 331
11:25 Rodzinka.pl odc. 148 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2037 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 59 - serial
14:00 Coś dla Ciebie odc. 196
14:30 Operacja Zdrowie! odc. 22
15:10 Górski lekarz odc. 68 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 34 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 42 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 25
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 21
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 56
19:35 Barwy szczęścia odc. 2037 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2038 
  - serial
20:45 O mnie się nie martw odc. 123 
  s. 10 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 257 - serial
22:20 La La Poland odc. 15 s. 2
22:50 Operacja Samum - film
00:35 Biały aligator - thriller

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 20 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2428

11:00 Ukryta prawda odc. 1019 - serial

12:00 Szpital odc. 908 - serial

13:00 Szkoła odc. 671 - serial

14:00 19+ odc. 372 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 3

15:30 Szkoła odc. 672 - serial 

16:30 19+ odc. 373 - serial 

17:00 Szpital odc. 909 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 1020 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5634

20:00 Transformers - film

23:00 Królestwo - thriller

01:15 Kuba Wojewódzki odc. 19 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 SuperPies odc. 17
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 698 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 111 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 874 - serial
12:00 Gliniarze odc. 155 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 856 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2858 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 902 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4123
16:30 Na ratunek 112 odc. 325 - serial
17:00 Gliniarze odc. 315 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2859 
  - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 422 - serial
20:05 Dancing with the Stars. Taniec 
  z gwiazdami odc. 89
22:05 PolandJa - komedia
00:25 Nic nie widziałem, nic  
  nie słyszałem - komedia
02:35 Tajemnice losu odc. 3256

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1254

07:00 Strażnik Teksasu odc. 166 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 25 

  s. 3 - serial

09:00 Nokaut odc. 5 - serial

10:00 Galileo odc. 164

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

12:00 Miodowe lata odc. 22 - serial

12:30 Miodowe lata odc. 24 - serial

13:05 Miodowe lata odc. 25 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 5 - serial

14:15 MacGyver odc. 46 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 64 - serial

16:15 Drużyna A odc. 12 - serial

17:15 Paulina odc. 57 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 39 - serial

19:00 Miodowe lata odc. 54 - serial

20:00 Galileo odc. 165

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 42 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 43 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 3 - serial

00:00 Chłopaczki z sąsiedztwa 

  - komedia

02:00 Benny Hill odc. 71

07:15 Shimmer i Shine odc. 54 - serial 
07:40 Smerfy odc. 197 - serial 
08:10 Stacyjkowo odc. 101 - serial 
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 10 - serial 
08:35 Bella i Sebastian odc. 34 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 53 
  - serial 
09:00 Krecik i panda odc. 22 - serial
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 1 - serial 
09:30 Domisie odc. 389
10:00 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
  odc. 155
10:15 Strażak Sam odc. 13 s. 8 - serial 
10:30 Świnka Peppa odc. 5 s. 5 - serial 
10:35 Świnka Peppa odc. 5 s. 3 - serial 
10:45 Robot Trains odc. 3 - serial 
11:05 Wissper odc. 11, 12 - serial 
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 22 s. 4 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 36 - serial 
12:20 Między nami bocianami 
  odc. 13 - serial 
12:50 Stacyjkowo odc. 116 - serial 
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 62 - serial 
13:15 Bella i Sebastian odc. 35 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 2 
  - serial  
13:35 Krecik i panda odc. 10 - serial
13:55 Budzik odc. 306
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 17 - serial
14:40 Tabaluga odc. 4 - serial 
15:10 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
  odc. 156
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 38 - serial 
15:40 Domisie odc. 405
16:10 Nela - mała reporterka odc. 1
16:25 Billy kot odc. 10 - serial 
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
  odc. 36 - serial 
17:25 Robot Trains odc. 4 - serial 
17:45 Wissper odc. 13, 14 - serial 
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 23 s. 4 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 17 - serial 
19:00 Smerfy odc. 199 - serial 
19:25 Stacyjkowo odc. 86 - serial 
19:35 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 76 - serial 
19:45 Bella i Sebastian odc. 36 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 245
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 24 
  - serial 
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05:55 Klan odc. 3462
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Pełnosprawni
08:30 Wojsko-polskie.pl 
08:30 Wojsko-polskie.pl 
08:55 Studio Raban odc. 71
09:25 Rodzinny ekspres odc. 75
09:55 Korona królów - taka historia… 
  odc. 29
10:25 Korona królów odc. 198 - serial
11:00 Korona królów odc. 199 - serial
11:30 Korona królów odc. 200 - serial
12:00 Korona królów odc. 201 - serial
12:40 Sekrety Jowisza - film
13:40 Z pamięci - rozmowy  
  z Andrzejem Doboszem odc. 22
13:50 Okrasa łamie przepisy odc. 207
14:25 Jak to działa? odc. 173
15:00 Wiktoria odc. 11 s. 2 - serial
16:00 Sanatorium miłości odc. 10
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych odc. 5 - serial
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Wolny strzelec - thriller
22:40 Echo serca odc. 12 - serial
23:35 Misery - thriller
01:30 Jaka to melodia?

05:50 Ukryta prawda odc. 529 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 11

09:55 Big Brother odc. 12

10:55 Big Brother odc. 13

11:50 Ukryta prawda odc. 308 - serial

12:45 Ukryta prawda odc. 309 - serial

13:50 Przyjaciele odc. 7 s. 6 - serial

14:20 Egipskie psiaki - komedia

16:20 Naga broń 33 i 1/3 - komedia

17:55 Wygraj randkę - komedia

20:00 Big Brother Raport odc. 3

20:35 Batman Forever - film

23:05 Big Brother Nocą odc. 3

23:40 Pod słońcem Toskanii - komedia

01:55 Moc magii odc. 447

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 30 - serial
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 31 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 32 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 33 - serial
07:55 Flintstonowie odc. 29 - serial
08:35 Flintstonowie odc. 30 - serial
09:15 Tom i Jerry i Sherlock Holmes 
  - film
10:05 Policjantki i policjanci odc. 515 
  - serial
11:05 Policjantki i policjanci odc. 516 
  - serial
12:05 Policjantki i policjanci odc. 517 
  - serial
13:05 STOP Drogówka odc. 199
14:05 Za wszelką cenę - dramat
17:00 Quest - film
19:00 Galileo odc. 736
20:00 Policjantki i policjanci odc. 518 
  - serial
21:00 Policjantki i policjanci odc. 519 
  - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 279 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 280 - serial
00:00 Oczy anioła - thriller
02:10 Anatomia głupoty odc. 8 - serial

06:00 Pan wzywał, Milordzie? odc. 2 

  s. 4 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 14 s. 4

07:50 Tajemnice medyczne  

  odc. 14 - serial

08:55 13. posterunek odc. 12 

  s. 2 - serial

09:30 13. posterunek odc. 13 

  s. 2 - serial

10:10 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 172 s. 4 - serial

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 173 s. 4 - serial

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 174 s. 4 - serial

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 175 s. 4 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 176 s. 4 - serial

15:00 Rodzinny interes odc. 21 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 22 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 23 - serial

18:00 Rodzinny interes odc. 24 - serial

19:00 Rodzinny interes odc. 25 - serial

20:00 Rambo II - film

22:00 Furia - dramat

00:40 American Pie: księga miłości 

  - komedia

07:00 Teledyski 

07:30 Informacje kulturalne

07:45 Śpiewnik Komedy - koncert

08:45 Klub profesora Tutki odc. 5 

  - serial

09:05 Klub profesora Tutki odc. 6 

  - serial

09:20 Klub profesora Tutki odc. 7 

  - serial

09:50 Tygodnik kulturalny

10:45 Kaseta: dokumentalna składanka 

  - film

12:20 Inni ludzie - Grzegorz Jarzyna

12:50 Leśmian - film

14:25 Adela jeszcze nie jadła kolacji 

  - komedia

16:15 One. Kobiety Kultury odc. 5

16:50 Laura - thriller

18:30 Dranie w kinie odc. 53

18:30 Dranie w kinie odc. 53

19:15 French Touch - francuskie 

  electro - film

20:20 Droga do zapomnienia - film

22:25 Alicia Keys plays Baloise Session

00:05 Ptak o kryształowym upierzeniu 

  - horror

06:15 Był taki dzień odc. 524

06:20 Dziennik telewizyjny

07:05 Wszystkie kolory świata 

  odc. 26 - serial

08:10 Koło się kręci odc. 14

08:25 Zakochaj się w Polsce odc. 33 s. 1

08:55 U Pana Boga w ogródku 

  odc. 1 - serial

09:45 Okrasa łamie przepisy odc. 116

10:25 Grecka odyseja Joanny Lumley 

  odc. 2 - film

11:25 Bizancjum: opowieść o trzech 

  miastach odc. 3 - film

12:30 Olbrzymy oceanów odc. 2 - serial

13:35 Szerokie tory odc. 152

14:05 Z Andrusem po Galicji odc. 13

14:35 Amerykańska broń odc. 4 - film

15:35 Spór o historię odc. 195

16:20 Historia jedzenia po amerykańsku 

  odc. 4 - serial

17:10 Marzyciele odc. 25

17:35 Kariera Nikodema Dyzmy 

  odc. 5 - serial

18:40 Ryngraf - film

19:10 Z życia regionu odc. 477

19:50 Opowieść o Chinach odc. 2 

  - serial

21:00 Stawka większa niż życie 

  odc. 14 - serial

22:10 Krystyna - ostatnia klasówka - film

23:15 Ameryka za kółkiem - film

00:55 Katyń. Prawda i kłamstwo 

  o zbrodni - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
09:00 Sanktuarium Matki Bożej 
  o Złotym Sercu w Beauraing 
  - film
09:50 Szafarskie dni i noce, czyli 
  Chopin był u nas
10:00 Informacje dnia
10:15 Święty na każdy dzień
10:20 Retrospekcja
10:25 Myśląc Ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Uroczystość święceń biskupich 
  ks. bp. Wojciecha Skibickiego 
  w Elblągu
12:50 Porady medyczne bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
14:00 Ikona Miłości - film
14:40 Tryptyk rzymski
15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia
16:10 Kaplica Pamięci
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
  Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
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 Misterium Męki Pańskiej - Górka 
  Klasztorna 2016

05:55 Barwy szczęścia odc. 2034 
  - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2035 
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1433 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:25 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 332
11:55 To je Borowicz. Podróże 
  ze smakiem odc. 18
12:30 Bake off - Ale ciacho! odc. 47
13:25 Na sygnale odc. 226 - serial
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:20 O mnie się nie martw odc. 123 
  s. 10 - serial
16:15 Rodzinka.pl odc. 257 - serial
16:45 Słowo na niedzielę
16:55 Zmiennicy odc. 6 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 42
20:05 Dance Dance Dance odc. 11
21:10 Dance Dance Dance odc. 12
22:10 Sierocki na sobotę odc. 16
23:05 Zderzenie - thriller
00:55 Fascynacja - thriller

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1149

11:00 Na Wspólnej odc. 2850 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2851 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2852 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2853 - serial

12:50 MasterChef Junior odc. 5 s. 4

14:25 Agent - gwiazdy odc. 6 s. 4

15:25 Efekt domina odc. 5 s. 6

16:00 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 19

17:00 Dorota inspiruje odc. 4 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 6 s. 5

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5635

20:00 Chyłka - Zaginięcie odc. 2 - serial

21:00 Powiedzmy sobie wszystko 

  - komediodramat

23:10 Transformers - film

02:10 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 19

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:05 Legenda o Smoku Gnatochrupie 

  - film

08:25 Świąteczna gorączka II - film

10:10 Ewa gotuje odc. 357

10:45 Sekrety rodziny odc. 13 - serial

11:45 Sekrety rodziny odc. 14 - serial

12:45 Sekrety rodziny odc. 15 - serial

13:45 Świat według Kiepskich 

  odc. 53 - serial

14:25 Świat według Kiepskich 

  odc. 54 - serial

15:05 Świat według Kiepskich 

  odc. 55 - serial

15:45 Kabaret na żywo odc. 55

17:45 SuperPies odc. 18

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 154

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 423 - serial

20:05 Krudowie - film

22:10 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 104 s. 11

00:25 Pan i władca - Na krańcu świata

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1255

07:00 Detektyw Monk odc. 11 

  s. 7 - serial

07:55 Detektyw Monk odc. 12 

  s. 7 - serial

08:50 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 4 - serial

09:20 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 5 - serial

09:50 Maszyny parowe z krainy 

  Oz - film

11:35 Powrót do przyszłości - film

13:55 Columbo odc. 4 - serial

15:55 Szczęśliwy dzień - komedia

18:20 Tylko jeden - film 

20:00 Galileo odc. 166

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 44 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 45 - serial

23:00 Instytut Rosyjski: Lolitki - film

00:30 Hawaii 5.0 odc. 23 s. 5 - serial

01:30 Włatcy móch odc. 113 - serial

07:10 Shimmer i Shine odc. 55 - serial
07:40 Smerfy odc. 198 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 102 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 11 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 35 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 54 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 23 - serial
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 2 - serial
09:30 Domisie odc. 405
10:00 Supełkowe ABC odc. 153
10:15 Strażak Sam odc. 16 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 6 s. 5 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 6 s. 3 - serial
10:45 Robot Trains odc. 4 - serial
11:05 Wissper odc. 13, 14 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 23 s. 4 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 37 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 1, 2, 5 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 117 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 63 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 36 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 5 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 11 - serial
13:55 Zaczarowany świat odc. 4 - serial
14:10 To Timmy odc. 17 - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 18 - serial
14:40 Tabaluga odc. 5 - serial
15:10 Nieziemscy odc. 8
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 39 - serial
15:40 Domisie odc. 379
16:10 Nela - mała reporterka odc. 2
16:25 Billy kot odc. 11 - serial
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
  odc. 37 - serial
17:25 Robot Trains odc. 5 - serial
17:45 Wissper odc. 15, 16 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 24 s. 4 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 18 - serial
19:00 Smerfy odc. 200 - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 87 - serial
19:30 Nawet nie wiesz jak bardzo cię 
 kocham odc. 78 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 37 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 278
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 25 
  - serial
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05:35 Klan odc. 3464
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
  Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
  Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Zakochaj się w Polsce odc. 125
09:05 Ziarno odc. 702
09:40 Ulubiony sport mężczyzn 
  - komedia
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Misja w Afryce odc. 10 - serial
13:00 Z pamięci - rozmowy  
  z Andrzejem Doboszem odc. 23
13:15 Wyprawa na Galapagos 
  odc. 1 - serial
14:05 Wokół mórz odc. 6 - serial
14:30 Weterynarze z sercem 
  odc. 62 - serial
15:00 Pensjonat nad rozlewiskiem 
  odc. 3 - serial
16:00 The Wall. Wygraj marzenia 
  odc. 73
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz odc. 269 
  s. 21 - serial
18:30 Jaka to melodia?
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Stulecie Winnych odc. 6 - serial
21:15 To był rok! odc. 3
22:30 Legalna blondynka - komedia
00:15 Wolny strzelec - thriller

05:50 Ukryta prawda odc. 530 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 14

09:55 Big Brother odc. 15

10:50 Zakochani po uszy odc. 45 

  - serial

11:25 Zakochani po uszy odc. 46 

  - serial

11:55 Zakochani po uszy odc. 47 

  - serial

12:25 Zakochani po uszy odc. 48 

  - serial

12:55 Strzały nad Saber River

14:55 Batman Forever - film

17:30 Kochaj i tańcz - komedia

20:00 Big Brother Arena odc. 4

21:30 Kapitan Ameryka: Pierwsze 

  starcie - film

00:00 Wykidajło - film 

02:25 Moc magii odc. 448

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 32 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 33 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 34 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 35 - serial

07:55 Flintstonowie odc. 30 - serial

08:35 Flintstonowie odc. 31 - serial

09:15 Tom i Jerry: Dziadek  

  do orzechów odc. 6 - film

10:05 Galileo odc. 735

11:05 Galileo odc. 736

12:05 Pokojówka na Manhattanie 

  - komedia

14:30 Wyścig szczurów - komedia

16:45 Biały Tygrys - film

19:00 Galileo odc. 737

20:00 Obcy III - film

22:30 Uciekający pociąg - film

00:50 Ameryka pod ostrzałem 

  odc. 5 - serial

05:40 Flash odc. 15 - serial

06:20 Flash odc. 16 - serial

07:15 Przygody Merlina odc. 6 

  s. 4 - serial

08:15 Przygody Merlina odc. 7 

  s. 4 - serial

09:10 Przygody Merlina odc. 8 

  s. 4 - serial

10:05 Bibliotekarze odc. 7 s. 2 - serial

11:10 Żandarm i kosmici - komedia

12:55 Najpiękniejsze baśnie 

  braci Grimm - film

14:05 Syn prezydenta - komedia

16:05 Matylda - film

18:05 Wakacje Jasia Fasoli - komedia

20:00 Non-Stop - thriller

22:10 Dziedzictwo krwi - film

23:55 Skorpion odc. 18 s. 3 - serial

00:50 Na jedwabnym szlaku 

  odc. 4 - serial

07:00 Teledyski

07:35 Którędy po sztukę odc. 23

07:45 Dranie w kinie odc. 53

08:30 Wszystkie stworzenia duże 

  i małe odc. 14 s. 3 - serial

09:35 Spotkania z muzyką odc. 27

10:40 Pchła Szachrajka - spektakl

11:55 Trzeci punkt widzenia odc. 283

12:25 Madame Tutli-Putli - film

12:50 Ucieczka z kina „Wolność” 

  - dramat

14:30 Wniebowzięci - komedia

15:20 Chuligan literacki

15:55 Luci mie traditrici Opera 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

  odc. 533

18:05 Handlarz cudów - film

20:00 Kultura na żywo

21:10 Gwiazda szeryfa

22:55 Trzeci punkt widzenia odc. 283

23:35 Ucho wewnętrzne - film

01:05 Droga do zapomnienia - film

06:15 Był taki dzień odc. 525

06:20 Dziennik telewizyjny

07:05 Życie odc. 3 - serial

08:10 W służbie odkupienia  

  - redemptoryści polscy 

  w okowach dwóch totalitaryzmów 

09:05 U Pana Boga w ogródku 

  odc. 2 - serial

09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 175

10:30 Krajobrazy Dzikiego Zachodu 

  odc. 2 - serial

11:30 Odkryć tajemnicę odc. 1 - serial

12:30 Wielkie widowiska natury 

  odc. 1 - serial

13:35 Archiwum zimnej wojny odc. 5 

14:15 Stawka większa niż życie 

  odc. 14 - serial

15:25 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 1 - serial

16:20 Wielka gra odc. 183

17:15 Niezwykłe dwudziestolecie. 

  Historia gospodarcza II RP 

  odc. 5 - serial

17:50 Kariera Nikodema Dyzmy 

  odc. 6 - serial

19:00 Krystyna - ostatnia klasówka - film

20:05 Zaginiony świat Aleksandra 

  Wielkiego odc. 2 - serial

21:00 Karbala - film

23:05 Wielki test z historii. Karol Wojtyła 

  - Jan Paweł II odc. 2

00:50 Lustro - film

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. 18 - serial 
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym 
  Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
  - serial
14:30 Juan Diego - posłaniec 
  z Gwadelupy - film
15:05 Dzieje Apostolskie odc. 3 - serial 
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Gorzkie żale 
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Retrospekcja
21:45 Próba wiary - serial 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej
23:30 Tam, gdzie Bóg płacze - serial 

05:55 Barwy szczęścia odc. 2037 
  - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2038 
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1434 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Wyspy na morskim pustkowiu 
  - film
12:00 Bandolero
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny 
15:15 Szansa na sukces - Opole 2019 
  odc. 1
16:15 Na dobre i na złe odc. 738 
  - serial
17:10 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
  i „Na sygnale” odc. 42 - serial
17:20 Rodzinka.pl odc. 256 - serial
17:55 Zainwestuj w marzenia 
  odc. 5 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 PKO Półmaraton Rzeszowski
18:35 Za marzenia odc. 18 s. 2 - serial
19:30 Rodzinka.pl odc. 257 - serial
20:05 RoboCop - film
22:10 Konsul z Bordeaux - dramat
23:55 Syn Królowej Śniegu - film
01:30 RoboCop - film

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1150

11:00 Efekt domina odc. 6 s. 6

11:30 Co za tydzień odc. 896

12:00 Diagnoza odc. 6 s. 4 - serial

12:55 Szóstka odc. 1 - serial

13:55 Step Up III - film

16:10 Jak ukraść księżyc - film

18:00 Big Brother Tydzień odc. 3

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5636

20:00 MasterChef Junior odc. 6 s. 4

21:30 Szóstka odc. 2 - serial

22:35 Thor - film

00:55 Big Brother Tydzień odc. 3

01:55 Uwaga! Odc. 5636

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 50 - serial

09:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 51 - serial

09:45 Księga dżungli II - film

11:20 Sam w domu - po raz trzeci 

  - komedia

13:40 Krudowie - film

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 104 s. 11

17:50 Nasz nowy dom odc. 136

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 310

20:00 W rytmie serca odc. 46 - serial

21:05 Kabaret na żywo odc. 56

23:10 Aniołki Charliego - komedia

01:20 Szklana pułapka 5 - film 

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1256

07:00 Detektywi w akcji odc. 43 - serial

08:00 Jaś Fasola odc. 5 - serial

08:30 Galileo odc. 165

09:30 Galileo odc. 166

10:35 Powrót do przyszłości - film

13:00 Gwiazdy kabaretu odc. 7

14:00 Nokaut odc. 6 - serial

15:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 252 - serial

16:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 253 - serial

17:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 254 - serial

18:00 Columbo odc. 4 - serial

20:00 Galileo odc. 167

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 46 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 47 - serial

23:00 Bez litości II - horror

01:10 Hawaii 5.0 odc. 24 s. 5 - serial

07:10 Shimmer i Shine odc. 56 - serial
07:40 Smerfy odc. 199 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 103 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 12 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 36 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 55 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 24 - serial
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 3 - serial
09:30 Domisie odc. 379
10:00 Teleranek odc. 80
10:15 Strażak Sam odc. 17 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 7 s. 5 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 7 s. 3 - serial
10:45 Robot Trains odc. 5 - serial
11:05 Wissper odc. 15, 16 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 24 s. 4 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 38 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 7, 8, 9 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 118 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 64 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 37 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 6 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 12 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 4 - bajka
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 19 - serial
14:40 Tabaluga odc. 6 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 58
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 40 - serial
15:40 Domisie odc. 392
16:10 Nela - mała reporterka odc. 3
16:25 Billy kot odc. 12 - serial
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
  odc. 38 - serial
17:25 Robot Trains odc. 6 - serial
17:45 Wissper odc. 17, 18 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 25 s. 4 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 19 - serial
19:00 Smerfy odc. 202 - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 88 - serial
19:30 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 1 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 38 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 247
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 26 
  - serial
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 149 
  s. 2 - serial 
07:05 Elif odc. 460 - serial 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 53 s. 5 - serial 
09:35 Komisarz Alex odc. 105 
  s. 9 - serial 
10:35 Ojciec Mateusz odc. 69 
  s. 5 - serial 
11:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 29
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:39 Magazyn rolniczy
12:50 Wyprawa na Galapagos 
  odc. 1 - serial 
14:00 Elif odc. 461 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 207
16:05 Wieczna miłość odc. 150 
  s. 2 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3465
18:30 Korona królów odc. 202 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 109 - serial 
21:00 Smoleńsk - dramat 
23:10 Ekstradycja odc. 3 - serial 
00:15 Przyjaźń w cieniu Kremla. 
 Jutro Ukraina - film

05:55 Ukryta prawda odc. 531 - serial 
06:55 Sąd rodzinny odc. 49 - serial 
07:50 Szpital odc. 247 - serial 
08:45 Big Brother Tydzień odc. 3
09:50 Big Brother Pobudka odc. 16
09:55 Przyjaciele odc. 8 s. 6 - serial 
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 56 - serial 
12:35 Doradca smaku odc. 19 s. 10
12:45 Ukryta prawda odc. 311 - serial 
13:45 Big Brother Popołudnie odc. 16
13:50 Sąd rodzinny odc. 50 - serial 
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
  odc. 87 - serial 
15:50 Szpital odc. 248 - serial 
16:50 Big Brother Podwieczorek 
  odc. 16
16:55 Gotowe na wszystko odc. 17 
  s. 4 - serial 
17:50 Przyjaciele odc. 9 s. 6 - serial 
18:20 Singielka odc. 28
18:55 Singielka odc. 29
19:30 Zakochani po uszy odc. 49 
  - serial 
20:00 Big Brother odc. 16
21:00 Karol. Człowiek, który został 
  papieżem odc. 1 - serial 
23:10 Big Brother Nocą odc. 13
23:40 The Ring - horror
02:00 Moc magii odc. 449

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 8 - serial 

07:05 Przygody Kota w butach 

  odc. 23 - serial 

07:35 Dragon Ball Super odc. 6 - serial 

08:00 Nasz nowy dom odc. 93

09:00 Septagon odc. 56 - serial 

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 59

11:25 Anatomia głupoty odc. 10 - serial 

11:55 Galileo odc. 735

13:00 Detektywi w akcji odc. 154 

  - serial 

15:00 Policjantki i policjanci odc. 519 

  - serial 

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 56 

  - serial 

17:00 Joker odc. 56

18:00 Nokaut odc. 6 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 520 

  - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 281 - serial 

21:00 Gwiazdy kabaretu odc. 18

22:00 Galileo odc. 736

23:00 3000 mil do Graceland - komedia

01:30 STOP Drogówka odc. 198

06:00 Słodka miłość odc. 16

07:00 Zbuntowany anioł odc. 194

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 176 s. 4 - serial 

09:00 Rodzinny interes odc. 25 - serial 

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 40 

  s. 2 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 16 

  s. 24 - serial 

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 17 

  s. 24 - serial 

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 15 s. 5 - serial 

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 52 s. 2 - serial 

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 41 

  s. 2 - serial 

16:00 Rodzinny interes odc. 25 - serial 

17:00 Rodzinny interes odc. 26 - serial 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 176 s. 4 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 177 s. 4 - serial 

20:00 Wasabi - komedia

21:55 Rambo II - film 

23:55 Stalingrad - film 

02:35 Taki jest świat odc. 14 s. 4

07:00 Teledyski

07:35 Rzecz Polska odc. 4

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1480

08:15 Marchenbilder - Obrazki 

  z bajek - film

08:55 Niemcy - dramat

11:00 Lalka odc. 1 - serial

12:20 Analiza wzruszeń i rozdrażnień 

  - film

12:40 List - dramat

13:45 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1480

14:00 Spotkania z muzyką odc. 27 

  - koncert

15:10 Chleba naszego powszedniego 

  - film

16:15 Życie za życie. Maksymilian 

  Kolbe - dramat

18:00 Jerzy Grzegorzewski. Skrywana 

  obecność - film

19:05 Teledyski

19:30 Którędy po sztukę odc. 8

19:35 Pomnik. Europa Środkowo 

  - Wschodnia 1918-2018

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Nocny recepcjonista  

  odc. 6 - serial

21:15 Zero - dramat

23:15 Antyfonie odc. 9 - serial

23:50 Konformista - dramat

01:50 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 526

06:55 Dziennik telewizyjny

07:40 Czarne chmury odc. 6 - serial

08:45 Ex libris

09:20 Golgota Wschodu - stacja Katyń

10:25 Sensacje XX wieku odc. 174

11:00 Olbrzymy oceanów odc. 2 - serial

12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 9

12:20 Czas honoru odc. 16 s. 2 - serial

13:20 Wichry Kołymy - film

15:20 Wielkie widowiska natury 

  odc. 1 - serial

16:20 Spór o historię odc. 112

17:00 Katyń. Prawda i kłamstwo 

  o zbrodni - film

17:55 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:25 Flesz historii

18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 10

19:00 Czarne chmury odc. 7 - serial 

20:05 Ameryka za kółkiem - film

22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 6

22:40 Marzyciele odc. 25

23:15 Wojna stuletnia odc. 3 - serial 

00:15 Znaki zapytania odc. 1 - serial 

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
09:30 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Syria - z serca pustyni
11:50 Hwange
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Najkrótsza droga do domu: 
  C.S.Lewis - film
13:20 - Koncert życzeń
14:10 Idealna fala - film
15:40 100 cudownych miejsc 
  na świecie - 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 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 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. 117 
  - serial
23:10 Żywe kamienie - film

05:55 O mnie się nie martw odc. 123 
  s. 10 - serial 
06:50 Coś dla Ciebie odc. 192
07:20 Na sygnale odc. 35 - serial 
07:45 Przepis dnia odc. 25
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 333
11:25 Rodzinka.pl odc. 149 s. 6 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 2038 
  - serial 
12:30 Koło fortuny
13:10 Nabożeństwo Purim
14:10 O mnie się nie martw odc. 123 
  s. 10 - serial 
15:05 Górski lekarz odc. 69 - serial 
15:50 Zainwestuj w marzenia 
  odc. 6 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 35 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 43 s. 2 - serial 
19:05 Przepis dnia odc. 26
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 78
19:35 Barwy szczęścia odc. 2038 
  - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 2039 
  - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
  odc. 97
20:55 M jak miłość odc. 1435 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Za marzenia odc. 19 s. 2 - serial 
22:45 Zainwestuj w marzenia 
  odc. 6 - serial
22:55 Terror w podziemiach  
  odc. 5 - dramat 
23:55 Fałszerze. Powrót sfory 
  odc. 2 - serial 
00:55 Ucieczka Ulzany

05:50 Uwaga! odc. 5636

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

  odc. 6 s. 3

07:55 Akademia ogrodnika odc. 6

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2429

11:00 Ukryta prawda odc. 1020 - serial

12:00 Szpital odc. 909 - serial

13:00 Szkoła odc. 672 - serial

14:00 19+ odc. 373 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 3

15:30 Szkoła odc. 673 - serial

16:30 19+ odc. 374 - serial

17:00 Szpital odc. 910 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1021 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5637

20:10 Doradca smaku odc. 21 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2854 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 252

21:30 Odwróceni. Ojcowie i córki 

  odc. 7 - serial 

22:30 Chyłka - Zaginięcie odc. 2 - serial

23:30 Thor - film

01:55 Co za tydzień odc. 896

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 699 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 700 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 112 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 875 - serial
12:00 Gliniarze odc. 156 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 857 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2859 
  - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 903 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 4124
16:30 Na ratunek 112 odc. 326 - serial
17:00 Gliniarze odc. 316 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2860 
  - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 424 - serial
20:05 Szklana pułapka 5 - film 
22:15 Ślad odc. 52 - serial 
23:20 Niezniszczalni - film 
01:45 Oczy smoka - film 

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1257

07:00 Strażnik Teksasu odc. 167 

  - serial 

08:00 Medicopter 117 odc. 26 

  s. 3 - serial 

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 252 - serial 

10:00 Galileo odc. 167

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

12:00 Miodowe lata odc. 54 - serial 

13:00 Miodowe lata odc. 39 - serial 

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 6 - serial 

14:15 MacGyver odc. 47 - serial 

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 65 s. 4 - serial 

16:15 Drużyna A odc. 13 s. 3 - serial 

17:15 Paulina odc. 58 - serial 

18:15 Miodowe lata odc. 38 - serial 

19:00 Miodowe lata odc. 80 - serial 

20:00 Galileo odc. 168

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 78 - serial 

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 79 - serial 

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 4 - serial 

00:00 Eden Lake - thriller

01:55 Benny Hill odc. 39

07:15 Shimmer i Shine odc. 57 - serial
07:40 Smerfy odc. 200 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 104 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 13 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 37 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 56 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 25 - serial
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 4 - serial
09:30 Domisie odc. 392
10:00 Mój zwierzyniec odc. 22
10:15 Strażak Sam odc. 19 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 8 s. 5 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 8 s. 3 - serial
10:45 Robot Trains odc. 6 - serial
11:05 Wissper odc. 17, 18 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 25 s. 4 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 39 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 10, 12, 13 
 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 119 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 65 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 38 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 7 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 13 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 5 - bajka
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 20 - serial
14:40 Tabaluga odc. 7 - serial
15:10 Mój zwierzyniec odc. 23
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 41 - serial
15:40 Domisie odc. 393
16:10 Nela - mała reporterka odc. 4
16:25 Billy kot odc. 13 - serial
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
  odc. 39 - serial
17:25 Robot Trains odc. 7 - serial
17:45 Wissper odc. 19, 20 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 26 s. 4 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 20 - serial
19:00 Smerfy odc. 204 - serial
19:25 Stacyjkowo odc. 89 - serial
19:35 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 2 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 39 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 248
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 28 
  - serial
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 150 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 461 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 54 s. 5 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 106 
  s. 9 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 70 
  s. 6 - serial
11:30 Korona królów odc. 202 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Mały zwierzak w dzikim świecie 
  odc. 5 - serial
14:00 Elif odc. 462 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 109 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 151 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3466
18:30 Korona królów odc. 203 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 110 - serial
21:00 Głębia ostrości odc. 13
21:40 Echo serca odc. 13 - serial
22:35 Kompania X odc. 27 s. 3 - serial
23:30 Miasto gniewu odc. 19 s. 2 
  - serial
00:15 Nigdy nie mów nigdy - film

05:55 Ukryta prawda odc. 532 - serial
06:55 Sąd rodzinny odc. 50 - serial
07:50 Szpital odc. 248 - serial
08:45 Big Brother odc. 16 
09:40 Doradca smaku odc. 19
09:50 Big Brother Pobudka odc. 17
09:55 Zakochani po uszy odc. 49 
  - serial
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 57 - serial
12:35 Doradca smaku odc. 20 s. 10
12:45 Ukryta prawda odc. 312 - serial
13:45 Big Brother Popołudnie odc. 17
13:50 Sąd rodzinny odc. 51 - serial
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
  odc. 88 - serial
15:50 Szpital odc. 249 - serial
16:50 Big Brother Podwieczorek 
  odc. 17
16:55 Prawo Agaty odc. 1 - serial
17:55 Przyjaciele odc. 11 s. 6 - serial
18:25 Ugotowani odc. 9 s. 10 
19:30 Zakochani po uszy odc. 50 
  - serial
20:00 Big Brother odc. 17
21:00 Zapłata - thriller
23:30 Big Brother Nocą odc. 14
00:00 To już jest koniec - komedia
02:15 Moc magii odc. 450

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 9 - serial

07:05 Przygody Kota w butach 

  odc. 24 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 7 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 107

09:00 Nokaut odc. 6 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 60

11:55 Galileo odc. 736

13:00 Detektywi w akcji odc. 155 

  - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 82

15:00 Policjantki i policjanci odc. 520 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 57 

  - serial

17:00 Joker odc. 57

18:00 Septagon odc. 58 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 521 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 282 - serial

21:00 Potrzask - thriller

23:00 Obcy III - film

01:25 STOP Drogówka odc. 199

06:00 Słodka miłość odc. 17

07:00 Zbuntowany anioł odc. 195

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 177 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 26 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 41 

  s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 17 

  s. 24 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 18 

  s. 24 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 16 s. 5 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 53 s. 2 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 42 

  s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 26 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 27 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 177 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 178 s. 4 - serial

20:00 Czasy ostateczne: Pozostawieni 

  - film

22:05 Piąta fala - film

00:20 Gorąca laska - komedia

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1475

08:30 Signum

08:50 Broken Tale - film

09:10 Życie za życie. Maksymilian 

  Kolbe - dramat

11:00 Lalka odc. 2 - serial

12:25 Wrony - dramat

13:35 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1475

13:55 Studio Kultura - niedziela z... 

  odc. 533

14:50 Meta - film

16:10 Cudowne miejsce - film

18:00 Fabryka hitów odc. 6 - serial

19:00 Teledyski

19:25 Antyfonie odc. 9 - serial

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Kariera Artura Ui - spektakl

21:55 Mów mi Vincent - komedia

23:45 One. Kobiety Kultury odc. 5

00:25 Luna - film

06:50 Był taki dzień odc. 527

06:55 Dziennik telewizyjny

07:45 Czarne chmury odc. 7 - serial

08:50 Flesz historii

09:15 Katyń. Prawda i kłamstwo 

  o zbrodni - film

10:15 Sensacje XX wieku odc. 175

10:45 Spór o historię odc. 5

11:30 Niecała nieprawda czyli PRL 

  w DTV odc. 70

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 10

12:20 Czas honoru odc. 17 s. 2 - serial

13:20 Życie odc. 3 - serial

14:20 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 2 - serial

16:25 Marzyciele odc. 25

16:50 Poświęcając życie prawdzie - film 

17:45 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:15 Ale nam się wydarzyło... Jan 

  Paweł II odc. 12

18:25 Polska Kronika Filmowa odc. 10

18:40 Czarne chmury odc. 8 - serial 

19:55 W imię honoru - film 

21:00 Era kosmiczna: historia NASA 

  odc. 1 - serial

22:00 Po PRL-u odc. 6

22:35 W cieniu nienawiści - film

00:40 Sensacje XX wieku odc. 4

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 Wiadomości 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc Ojczyzna
11:45 20 lat dla świata 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie
12:35 Nadzieja zranionych serc - film 
14:00 Dziesięć przykazań odc. 117 
  - serial
15:00 Święty Paweł i pierwsze Kościoły 
  - film 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wybór Sary - dramat
23:30 Pustynia Boga - film 

05:55 M jak miłość odc. 1435 - serial
06:50 Niech pamięć o Nich nie zaginie
07:15 Na sygnale odc. 36 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 26
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 334
11:25 Rodzinka.pl odc. 150 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2039 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 60 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1435 - serial
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
  rozdział odc. 70 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 36 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 44 s. 2 - serial
19:10 Przepis dnia odc. 27 
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 100
19:25 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 97
19:40 Barwy szczęścia odc. 2039 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2040 
  - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
  odc. 98
20:55 M jak miłość odc. 1436 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Ofiarowanie - film 
23:55 Za marzenia odc. 19 s. 2 - serial
00:45 Rodzinka.pl odc. 257 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 21 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2430

11:00 Ukryta prawda odc. 1021 - serial

12:00 Szpital odc. 910 - serial

13:00 Szkoła odc. 673 - serial

14:00 19+ odc. 374 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 3

15:30 Szkoła odc. 674 - serial

16:30 19+ odc. 375 - serial

17:00 Szpital odc. 911 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1022 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5638

20:10 Doradca smaku odc. 22 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2855 - serial

20:55 Milionerzy odc. 253

21:30 Diagnoza odc. 7 s. 4 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 20 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1156

00:05 36,6 °C odc. 6 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 701 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 702 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 113 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 876 - serial
12:00 Gliniarze odc. 157 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 858 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2860 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 904 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4125
16:30 Na ratunek 112 odc. 327 - serial
17:00 Gliniarze odc. 317 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2861 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 425 - serial
20:10 Niezniszczalni - film
22:25 Ślad odc. 53 s. 2 - serial
23:35 Czas zemsty - film
01:30 Tajemnice losu odc. 3260

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1258

07:00 Strażnik Teksasu odc. 168 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 27 

  s. 3 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 253 - serial

10:00 Galileo odc. 168

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

12:00 Miodowe lata odc. 80 - serial

13:00 Miodowe lata odc. 38 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 7 - serial

14:15 MacGyver odc. 48 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 66 - serial

16:15 Drużyna A odc. 14 - serial

17:15 Paulina odc. 59 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 23 - serial

19:00 Miodowe lata odc. 85 - serial

20:00 Galileo odc. 169

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Miami odc. 80 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Miami odc. 81 - serial

23:00 Wilki - horror

01:00 STOP Drogówka odc. 98

07:15 Shimmer i Shine odc. 58 - serial
07:40 Smerfy odc. 202 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 105 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 14 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 38 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 57 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 26 - serial
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 5 - serial
09:30 Domisie odc. 393
10:00 Przyjaciele lasu odc. 26
10:15 Strażak Sam odc. 20 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 9 s. 5 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 9 s. 3 - serial
10:45 Robot Trains odc. 7 - serial
11:05 Wissper odc. 19, 20 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 26 s. 4 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 40 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 14-16 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 120 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 66 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 39 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 8 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 14 - serial
13:55 Teleranek odc. 80
14:10 To Timmy odc. 18 - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 21 - serial
14:40 Tabaluga odc. 8 - serial
15:10 Przyjaciele lasu odc. 27
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 42 - serial
15:40 Domisie odc. 396
16:10 Nela - mała reporterka odc. 5
16:25 Billy kot odc. 14 - serial
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
  odc. 40 - serial
17:25 Robot Trains odc. 8 - serial
17:45 Wissper odc. 21, 22 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 1 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 21 - serial
19:00 Smerfy odc. 205 - serial
19:25 Stacyjkowo odc. 90 - serial
19:35 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 3 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 40 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 249
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 29 
  - serial
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 151 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 462 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 55 s. 5 - serial
09:35 Komisarz Alex odc. 107 
  s. 9 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 71 
  s. 6 - serial
11:30 Korona królów odc. 203 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:55 Mały zwierzak w dzikim świecie 
  odc. 6 - serial
14:00 Elif odc. 463 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 110 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 152 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3467
18:30 Korona królów odc. 204 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Leśniczówka odc. 111 - serial
20:55 Manchester United 
 - FC Barcelona: ćwierćfinał
23:00 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
00:25 Warto rozmawiać

05:55 Ukryta prawda odc. 533 - serial 
06:55 Sąd rodzinny odc. 51 - serial 
07:50 Szpital odc. 249 - serial 
08:45 Big Brother odc. 17
09:40 Doradca smaku odc. 20 s. 10
09:50 Big Brother Pobudka odc. 18
09:55 Zakochani po uszy odc. 50 
  - serial
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 58 - serial 
12:35 Doradca smaku
12:45 Ukryta prawda odc. 313 - serial 
13:45 Big Brother Popołudnie odc. 18
13:50 Sąd rodzinny odc. 52 - serial 
14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
  odc. 89 - serial 
15:50 Szpital odc. 250 - serial 
16:50 Big Brother Podwieczorek 
  odc. 18
16:55 Prawo Agaty odc. 2 - serial
17:55 Przyjaciele odc. 12 s. 6 - serial
18:25 Ugotowani odc. 10 s. 10
19:30 Zakochani po uszy odc. 51 
  - serial
20:00 Big Brother odc. 18
21:00 Twój na zawsze - melodramat
23:20 Big Brother Nocą odc. 15
23:55 Miłość na zamówienie - komedia
02:00 Moc magii odc. 451

06:00 Buffy, postrach wampirów 

  odc. 10 s. 4 - serial

07:05 Przygody Kota w butach 

  odc. 25 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 8 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 108

09:00 Septagon odc. 58 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 11

11:25 Sekrety sąsiadów odc. 1 - serial

11:55 Galileo odc. 737

13:00 Detektywi w akcji odc. 156 

  - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 83

15:00 Policjantki i policjanci odc. 521 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 58 

  - serial

17:00 Joker odc. 58

18:00 Septagon odc. 59 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 522 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 283 - serial

21:00 Czerwony świt - film

23:00 Prawo zemsty - thriller

01:15 Żona dla milionera odc. 9

06:00 Słodka miłość odc. 18

07:00 Zbuntowany anioł odc. 196

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 178 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 27 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 42 

  s. 2 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 18 

  s. 24 - serial 

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 1 

  s. 7 - serial 

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 17 s. 5 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 54 s. 2 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 43 

  s. 2 - serial 

16:00 Rodzinny interes odc. 27 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 28 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 178 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 179 s. 4 - serial

20:00 9. kompania - dramat

22:50 Stalingrad - film

01:20 Code Black: Stan krytyczny 

  odc. 18 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1482

08:35 Doradcy króla Hydropsa - film

09:10 Cudowne miejsce - film

11:00 Lalka odc. 3 - serial

12:30 Wyspa - film

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1482

13:25 Wyspa Brel - piosenki Jacquesa 

  Brela - koncert

14:30 Warszawska premiera - film

16:25 Rififi po sześćdziesiątce 

  - komedia

18:00 Currentzis - Buntownik wśród 

  klasyków - film

19:00 Teledyski

19:25 Chuligan literacki

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Gdy budzą się demony - dramat 

22:20 Pegaz odc. 123

23:00 Zwykłe zaburzenie - film

00:10 Muzyka Polska dla Zwycięstwa 

  - koncert

06:50 Był taki dzień odc. 528
06:55 Dziennik telewizyjny
07:40 Czarne chmury odc. 8 - serial 
08:45 Archiwum zimnej wojny odc. 17
09:20 Ale nam się wydarzyło... Jan 
  Paweł II odc. 12
09:35 Gorycz i chwała - film
10:15 Flesz historii
10:35 Sensacje XX wieku odc. 176
11:05 W imię honoru - film
12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 10
12:20 Czas honoru odc. 18 s. 2 - serial 
13:20 Wszystkie kolory świata 
  odc. 28 - serial
14:25 Krystyna - ostatnia klasówka - film
15:30 Wojna stuletnia odc. 3 - serial
16:35 Smoleńsk 2010 - na własne 
  oczy - film
17:40 Było, nie minęło - kronika 
  zwiadowców historii
18:10 Niezwykłe dwudziestolecie. 
  Historia gospodarcza II RP 
  odc. 6 - serial 
18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 10
18:55 Czarne chmury odc. 9 - serial 
20:00 Wiadomości
20:40 Tajne akta III Rzeszy odc. 3 
  - serial 
21:40 Zobaczyłem zjednoczony naród 
  - film
22:40 Weterani. Wyrwani śmierci 
  odc. 3 - serial 
23:10 Smoleńsk - dramat 
01:35 Sensacje XX wieku odc. 10

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
  odc. 24 - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Wielkie serce Jack - film
14:00 Oratorium Szlakiem Ikara 
  - koncert
15:40 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Powrót Feniksa - odbudowa 
  teatru La Fenice w Wenecji - film
17:00 Po stronie prawdy
17:55 40 dni ze św. Gerardem 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:00 Msza święta w intencji Ofiar 
  katastrofy smoleńskiej 
  w Bazylice Archikatedralnej 
  pw. Męczeństwa św. Jana 
  Chrzciciela w Warszawie
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Niebieskooki Anioł - film
22:50 Konzentrationslager Stutthof 
  - film
23:35 Ostatni rzeźbiarz w szkle

05:55 M jak miłość odc. 1436 - serial
06:50 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 37 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 27
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 335
11:25 Rodzinka.pl odc. 151 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2040 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 61 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1436 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 71 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 37 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 45 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 28
19:10 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 82
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 79
19:30 Barwy szczęścia odc. 2040 
  - serial
20:05 Barwy szczęścia odc. 2041 
  - serial
20:35 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
  i „Na sygnale” odc. 43 - serial
20:50 Na dobre i na złe odc. 739 
  - serial
21:50 Na sygnale odc. 227 - serial
22:30 Walking on Sunshine. Chodzę 
  w słońcu - musical
00:15 O mnie się nie martw odc. 123 
  s. 10 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 22 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2431

11:00 Ukryta prawda odc. 1022 - serial

12:00 Szpital odc. 911 - serial

13:00 Szkoła odc. 674 - serial

14:00 19+ odc. 375 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 3

15:30 Szkoła odc. 675 - serial

16:30 19+ odc. 376 - serial

17:00 Szpital odc. 912 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1023 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5639

20:10 Doradca smaku odc. 23 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2856 - serial

20:55 Milionerzy odc. 254

21:30 Agent - gwiazdy odc. 7 s. 4

22:30 Ścigani - film

00:50 American Horror Story: Murder 

  House odc. 10 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 703 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 704 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 114 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 877 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 158 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 859 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2861 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 905 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4126
16:30 Na ratunek 112 odc. 328 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 318 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2862 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 108 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
  odc. 546 - serial
20:30 Śpiewajmy razem. All Together 
  Now odc. 14 s. 2
22:05 Ślad odc. 54 s. 2 - serial
23:10 Zamachowiec - thriller
01:25 Nasz nowy dom odc. 61

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1259

07:00 Strażnik Teksasu odc. 169 

  - serial 

08:00 Medicopter 117 odc. 28 

  s. 3 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 254 - serial

10:00 Galileo odc. 169

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

12:00 Miodowe lata odc. 85 - serial

13:00 Miodowe lata odc. 23 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 8 - serial

14:15 MacGyver odc. 49 - serial 

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 67 - serial

16:15 Drużyna A odc. 15 - serial 

17:15 Paulina odc. 60 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 26 - serial

19:00 Miodowe lata odc. 50 - serial

20:00 Galileo odc. 170

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 82 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 83 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 5 - serial

00:00 VI batalion - dramat

02:40 Top 10 lista przebojów odc. 1259

07:10 Shimmer i Shine odc. 59 - serial
07:40 Smerfy odc. 204 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 106 - serial
08:20 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 15 - serial
08:35 Bella i Sebastian odc. 39 - serial 
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 58 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 27 - serial 
09:15 Bajki Bolka i Lolka odc. 6 - serial
09:30 Domisie odc. 396
10:00 Zwierzaki Czytaki odc. 58
10:15 Strażak Sam odc. 22 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 10 s. 5 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 10 s. 3 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 10 s. 3 
  - serial
10:45 Robot Trains odc. 8 - serial
11:05 Wissper odc. 21, 22 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 1 - serial 
11:50 Shimmer i Shine odc. 41 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 17-19 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 121 - serial
13:00 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 67 - serial
13:15 Bella i Sebastian odc. 40 - serial 
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 9 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 15 - serial 
13:55 Supełkowe ABC odc. 153
14:10 To Timmy odc. 19 - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 22 - serial 
14:40 Tabaluga odc. 9 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 36
15:25 Kasia i Mim-Mim odc. 43 - serial
15:40 Domisie odc. 385
16:10 Nela - mała reporterka odc. 6
16:25 Billy kot odc. 15 - serial
17:00 Transformers: Robots in Disguise 
  odc. 41 - serial
17:25 Robot Trains odc. 9 - serial
17:45 Wissper odc. 23, 24 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 2 - serial 
18:30 Shimmer i Shine odc. 22 - serial
19:00 Smerfy odc. 206 - serial
19:25 Stacyjkowo odc. 91 - serial
19:35 Nawet nie wiesz jak bardzo 
  cię kocham odc. 4 - serial
19:45 Bella i Sebastian odc. 41 - serial 
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 250
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 30 
  - serial



Czwartek 4 kwietnia 2019 rozrywka 21

HOROSKOP
KOZIOROŻEC 22.12-19.01

WODNIK 20.01-18.02

RYBY 19.02-20.03

STRZELEC 22.11-21.12

SKORPION 24.10-21.11

WAGA 23.09-23.10

PANNA 23.08-22.09

LEW 23.07-22.08

RAK 21.06-22.07

BLIŹNIĘTA 22.05-20.06

BYK 21.04-21.05

BARAN 21.03-20.04

Krzyżówka panoramiczna

Tarta szpinakowa
Składniki: 
Spód do słonej tarty: 
mąka 240g
masło 160g
śmietana 18% 30g
żółtko 1szt
cukier puder5 g
szczypta soli 
Farsz: 
szpinak 500g
cebula 100g
czosnek 2ząbki
oliwa 30 ml
jaja 5szt
śmietanka 18% 250ml
ser ementaler 100 g
pieprz, sól, gałka muszkatołowa
Sposób wykonania:
Przyrządzić ciasto kruche: do przesianej mąki dodać 

masło i siekać nożem, dodać pozostałe składniki tj. śmie-
tanę, żółtko, cukier puder i sól. Ciasto wyrobić i schłodzić 
w lodówce przez minimum 1 h. Rozwałkować ciasto na 
grubość 5mm, i wylepić formę do tarty. Nakłuć ciasto, 
przykryć folią aluminiową, wsypać fasolę aby podczas 
pieczenia nie opadły boki. Piec 10 minut w temp. 220°C, 
usunąć fasolę i folię i piec ponownie 10 minut. Szpinak 
podsmażyć na połowie oliwy z posiekanym czosnkiem. 
Dodać zeszkloną cebulę. Jaja wymieszać ze śmietanką na 
jednolitą masę, Dodać do masy starty ser. Masę jajowo-

śmietanową z serem połączyć ze szpinakiem. Do-
prawić do smaku solą, pieprzem i gałką. Wylać farsz na 
upieczony spód tarty, całość piec przez 35 minut w temp. 
180°C.

Smacznego!

PRZEPIS TygOdnIa
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Dobry czas, ale spodziewaj się nagłej zmiany planów. Chcesz w weekend zająć się 
ogródkiem, kupiłeś już nawet kwiaty, by go upiększyć? Okaże się, że ktoś z przyjaciół 
namówi cię na wspólną podróż. Przełożysz obowiązki na później i skorzystasz z roz-
rywek. Nie będziesz żałował. Samotne Koziorożce mogą spotkać kogoś wyjątkowo 
atrakcyjnego.

Stale poświęcasz się dla innych, a teraz przyszła pora, by pomyśleć tylko o sobie. 
Miałaś ostatnio bardzo dużo odpowiedzialnych zadań na głowie i teraz czujesz się 
zmęczona. W pracy dotrą do ciebie niepokojące plotki. Nie powtarzaj ich, nie daj się 
też wciągnąć w żadne biurowe intrygi. W weekend nadarzy się doskonała okazja do 
odpoczynku lub zabawy.

Chcesz dać upust swojej ambicji i będziesz wikłać się w sytuacje, które dotąd oceniałeś 
jako bardzo ryzykowne. Zastanów się, jakie działania mogą przełożyć się na awans lub 
podwyżkę. W sprawach finansowych niespodziewany przypływ gotówki – ktoś odda ci 
dług, na którego odzyskanie przestałeś liczyć. Postanowisz odnowić kontakty z ludźmi 
z przeszłości. Dobrze to przemyśl.

Pogódź się wreszcie z niepowodzeniem, które ci się przytrafiło i przyjmij do wiado-
mości, że są rzeczy, na które nie masz wpływu. Nie patrz w przeszłość, idź do przodu. 
Zyskasz autorytet i osiągniesz zamierzone cele. Nie lekceważ poleceń przełożonych.

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

Ambitnie postanowisz poprawić swój status materialny i zaczniesz szukać dodatko-
wych zleceń. Może uda ci się chwycić dodatkowe zajęcie, które tak ci się spodoba, 
że zmienisz wizję swojej dalszej kariery zawodowej? W uczuciach stabilizacja i har-
monia.

Na wszystko będziesz patrzeć przez różowe okulary. Nawet odkrycie, ile szans ostatnio 
zmarnowałeś nie wyprowadzi cię z równowagi. Poczujesz chęć do działania, skoczysz 
na głęboką wodę. I dobrze, bo okoliczności sprzyjają. W pracy dostaniesz do wykona-
nia ważne zadanie. 

Przed tobą kilka dni oddechu. Pozwól sobie na odpoczynek. Dobrym pomysłem będzie 
odwiedzenie kosmetyczki czy wizyta u fryzjera. Zadbasz o siebie i od razu poczujesz się 
lepiej. Co więcej, spotkasz na swojej drodze dawnego wielbiciela. Czy stare uczucia 
odżyją na nowo? To zależy od twojej woli. Barany w stałych związkach niech nie zapo-
minają o partnerach.

Co nie jest u ciebie częste, oderwiesz się od spraw materialnych. Oddasz się miłości 
i poszukiwaniu nowych, twórczych zainteresowań. Masz szansę zawrzeć inspirujące 
znajomości. W sprawach zawodowych wykażesz się wiedzą, o którą przełożeni cię nie 
podejrzewali. Zapunktujesz. Koniecznie wybierz się na imprezę integracyjną. Okaże się, 
że jesteś ceniony i lubiany.

Skup się na zdrowiu, bo twój układ odpornościowy jest mocno osłabiony. Długotrwały 
stres dał mu się we znaki. Konieczna będzie wizyta u lekarza. Na dodatek w twoim 
związku będzie się źle działo. Kłótnie i poczucie niezrozumienia będą na porządku 
dziennym. Za to w sprawach zawodowych i finansowych dobra passa. Wykorzystaj ją.

Przyda ci się sporo cierpliwości. Jeśli chcesz przystąpić do realizacji założonego pla-
nu, musisz być pewny jego powodzenia. Ktoś, kto dotąd był dla ciebie miły i wydawał 
się być przyjazny, nagle zmieni front. Nie wahaj się zakończyć tej znajomości, jeśli jest 
na gruncie prywatnym. W życiu zawodowym musisz nauczyć się postępować z takimi 
osobami.

W pracy będzie ci wiodło się rewelacyjnie. Skupisz się na realizacji obowiązków, do-
trzymasz terminów, więc spodziewaj się nagrody. Jeśli chcesz powalczyć o podwyżkę, 
to dobry moment. Głośno wymień swoje mocne strony, nie masz się czego wstydzić. 
Uda ci się nawiązać przyjaźń z kimś, kto od dawna cię intryguje. Znajdziecie wiele 
wspólnych tematów do rozmów.

Agata Janiszewska z klasy II Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych ZS Kowalewo Pomorskie
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Wielkie sprzątanie jezior
GOLUB-DOBrzyń  Wędkarze nie tylko łowią ryby, ale również sprzątają zbiorniki wodne. Jest to bardzo 
ważna inicjatywa, która zawsze się dobrze sprawdza i nie wymaga specjalnego nagłośnienia wśród miej-
scowych wędkarzy

Tradycyjnie wędkarze 
z miejscowych kół wędkarskich 
przed rozpoczęciem nowego 

sezonu wędkarskiego sprząta-
ją okoliczne akweny. Miesią-
cem, w którym wyruszają na 

Członkowie koła po sprzątaniu jez. Okonin

sezon sprzątania, jest marzec. 
W tym roku sprzątanie odbyło 
się w pierwszej połowie marca, 

a do uporządkowania było kilka 
akwenów.

Członkowie koła miejskiego 
PZW „Drwęca”, koła z Kowale-
wa Pomorskiego i Ciechocina 
sprzątali jezioro w Okoninie. 
Tu w sprzątaniu brało udział 
24 wędkarzy i zebrano 14 wor-
ków różnego rodzaju śmieci. 
Przeważnie były to plastikowe 
butelki i opakowania. Jezioro 
Słupno też podlegało sprzątaniu 
i uczestniczyli w nim członko-
wie koła PZW „Drwęca”. Odbyło 
się ono kilka dni wcześniej. Tu 
też zebrano kilka worków róż-
nego rodzaju śmiecia.

Członkowie innego koła 
miejskiego „Brzana” także włą-
czyli się w wędkarskie sprząta-

nie. Tu przedmiotem ich sprzą-
tania było jezioro Owieczkowo. 
Śmieci nie brakowało. Tradycyj-
nie po zakończeniu czyszczenia 
jezior było ognisko i skromny 
posiłek.

Na tym jednak nie planu-
je się zakończenia sprzątania 
akwenów w powiecie golubskim. 
W kwietniu jest planowanie 
sprzątanie rzeki Drwęcy wspól-
nie z fundacją Life Promotion. 
Również na wiosnę planowane 
jest montowanie foto pułapek 
mających na celu ograniczenie 
kłusownictwa i utrzymanie po-
rządku nad naszymi zbiornika-
mi wodnymi.

Tekst i fot. (Maw)

Skąd się biorą ryby?
Na to pytanie można było znaleźć odpowiedź, uczest-
nicząc w akcji zarybiania, która odbyła się na golub-
skich akwenach w marcu.

Golub-Dobrzyń

Polski związek wędkarski Koło 
Miejskie „Drwęca” w Golubiu-Do-
brzyniu w marcu br. przystąpiło 
do zarybiania akwenów na naszym 
terenie. Zarybek pozyskano z Za-
kładu Zarybieniowego w Grzmie-
cej. Do zarybienia wytypowano 
jezioro Okonin, gdzie wpuszczono 
2.700.000 sztuk sielawy. Do rze-
ki Ruziec wpuszczono natomiast 
510.000 sztuk troci, a do rzeki Łu-
bianka trafiło 5.000 sztuk tej samej 
ryby.

Zarybienia dokonywała spe-

cjalna komisja złożoną z członków 
Koła „Drwęca” i Społecznej Straży 
Rybackiej działającej przy golub-
skim kole. Nad całością akcji zary-
bieniowej czuwał ichtiolog Grze-
gorz Ostrowski z Grzmięcej. Jednak 
to nie koniec akcji zarybieniowej. 
Na nowe życie czekają jeszcze za-
rodki szczupaka i sandacza.

Jednak zanim te wszystkie ryby 
trafią na wędkarski haczyk, upłynie 
jeszcze trochę czasu.

Tekst I fot. (Maw)

Następny semestr na UTW
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Golubia-Dobrzynia spotkali się na ko-
lejnym wykładzie. Tym razem była mowa o ciele człowieka.

Golub-Dobrzyń

Słuchacze UTW w Golubiu-
Dobrzyniu rozpoczęli kolejny już 
semestr nauki. Tym razem jest to 
semestr letni. Temat ostatniego 
wykładu to „Czy jelita to nasz drugi 
mózg”. Wykład poprowadziła Iwo-
na Osial z Wyższej Szkoły Gospo-
darki w Bydgoszczy.

Organizm człowieka w 80% 

składa się z wody. Występują jed-
nak w ciele człowieka różne części 
anatomiczne, których współgra-
nie jest bardzo ważne i wpływa na 
zdrowie i kondycję człowieka. Taki-
mi ważnymi organami są na pew-
no jelita, przez które przepływa 
nasz pokarm. O tym jak ważnym 
czynnikiem w życiu człowieka jest 

właśnie pokarm i jak on wpływa 
na nasz organizm, można się było 
dowiedzieć właśnie z wykładu aka-
demickiego.

Również cały układ pokar-
mowy wpływa na nasze myślenie, 
czyli na nasz mózg, który „zawia-
duje” całym ciałem człowieka. To 
właśnie mózg daje sygnał, czego 
w naszej diecie brakuje. Właśnie od 
mózgu idzie pierwszy sygnał, że coś 
z naszym organizmem jest nie tak. 
Słuchacze po wykładzie na pewno 
bardziej będą zwracać uwagę na to, 
co spożywają i w jakiej ilości.

Marcowy wykład był pierw-
szym w nowym semestrze. Na-
stępne zajęcia już 10 kwietnia, na 
które serdecznie zaprasza koordy-
nator UTW Janina tuszyńska.

(Maw)
Fot. nadesłane

Golubskie Koło Sybiraków 
pamięta
Pod koniec marca członkowie Koła Miejskiego Sybiraków wzięli udział w spotka-
niu organizacyjnym. 

Golub-Dobrzyń

Przedmiotem spotkania były 
przedsięwzięcia do realizacji w br. 
Spotkaniu przewodniczyła prezes 
golubskiego oddziału sybiraków 
Ewa Każmierkiewicz. Poruszono 
wiele tematów, w tym sprawy fi-
nansowe i tematy działań eduka-
cyjnych. Wszystko po to, aby nie 

zapomniano o tych mieszkańcach 
naszego miasta, którzy zostali 
wywiezieni podczas drugiej woj-
ny światowej w głąb byłego ZSRR, 
czyli na Syberię. Przypomnijmy, że 
zostało wywiezionych około 100 
osób, z których część nigdy nie 
wróciła.

Omówiono organizacje Świa-
towego Dnia Sybiraka, który jest 
obchodzony 17 września. W ramach 
tegorocznych obchodów planowa-
ny jest przemarsz mieszkańców 
ulicami miasta, msza święta w go-
lubskim kościele oraz spotkanie 
potomków golubskich sybiraków. 

W ramach działań naszego koła jest 
również aktywny udział w obcho-
dach 30. rocznicy powstania Od-
działu Sybiraków w Toruniu, które 
odbędzie się 30 czerwca.

Jednak głównym tematem 
spotkania było opracowanie publi-
kacji opisującej losy mieszkańców 
miasta wywiezionych do dalekiej 
Rosji. Powołano komitet redakcyj-

ny, który zajmie się opracowaniem 
wspomnień.

Mieszkańcy miasta, którzy po-
siadają jakiekolwiek materiały dot. 
wywiezienia mieszkańców Golu-
bia-Dobrzynia na daleką Syberię, 
proszeni są o kontakt z prezesem 
koła Ewą Każmierkiewicz pod nu-
merem telefonu 508 265 279.

Tekst i fot. (Maw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Do tej pory przyznano łącznie 
29 262 świadczeń

– Zachęcam wszystkich, którzy mają 
w swoim otoczeniu osoby z prawem do 
rodzicielskiego świadczenia uzupełnia-
jącego, by informowały je o możliwości 
złożenia wniosku. To bardzo ważne, by 
te osoby, często w podeszłym wieku, 
wiedziały o takim programie i wsparciu 
„Mama 4+” – apeluje minister Elżbieta 
Rafalska.

Coraz więcej chętnych na świadczenie 
„Mama 4+”

Już ponad połowa uprawnionych złożyła wnioski 

o świadczenie „Mama 4+” – wynika z najnow-

szych danych. – Zachęcam wszystkich, którzy mają 

w swoim otoczeniu osoby z prawem do rodziciel-

skiego świadczenia uzupełniającego, by informo-

wały je o możliwości złożenia wniosku – apeluje 

minister Elżbieta Rafalska. Program działa od mar-

ca br.
Program „Mama 4+” wszedł w życie 1 marca br. To 

rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługu-

jące osobom, które urodziły, wychowały lub tylko 

wychowały co najmniej czworo dzieci, a nie mają 

prawa do minimalnej emerytury lub ich świadcze-

nia są niższe.

Prawie 68 mld zł dla rodzin

Na koniec lutego 2019 r. 2,38 mln rodzin korzystało ze świadczenia 
wychowawczego. W tej grupie największy udział stanowiły rodziny 
z dwójką dzieci, których było ponad 1,5 mln, a ich udział w ogólnej 
liczbie rodzin ze świadczeniem 500+ wyniósł 63,18%. Kolejną grupę 
stanowią rodziny z jednym dzieckiem. W sumie  497,1 tys. jedyna-
ków objętych było świadczeniem 500+, co stanowiło 20,86% ogólnej 
liczby rodzin w programie. Ze wsparcia korzystają także rodziny wielo-
dzietne. W lutym 2019 r. świadczenia otrzymywało 380,3 tys. takich 
rodzin (16 proc. rodzin uczestniczących w programie).
Od momentu uruchomienia programu „Rodzina 500+” do rodzin tra-
fiło już blisko 68 mld zł. Z programu korzysta dzisiaj 3,62 mln dzieci 
(stan na koniec lutego 2019 r.). To ponad 52% wszystkich dzieci do lat 
18 objętych wsparciem - 57% w gminach wiejskich, 55% w gminach 
wiejsko-miejskich i 46% w gminach miejskich.

Wsparcie dla każdego dziecka

Od 1 lipca 2019 roku program czekają zmia-ny. Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który tra-fił w drugiej połowie marca do konsultacji społecznych, przewiduje m.in. zniesienie kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego. – Wraz z likwi-dacją testu dochodowego liczba jedynaków objętych świadczeniem wzrośnie o dodat-kowe 2 mln dzieci. W sumie ze świadczenia 500+ skorzysta ok. 2,5 mln rodzin z jednym dzieckiem. – mówi minister Elżbieta Rafal-ska, dodając, że łącznie programem zostanie objętych aż 6,8 mln dzieci.

Trzy lata w oczach rodziców  

- Wprowadzenie programu 500+, pozwoliło nam zarówno na swobodniejsze zaspoka-
janie podstawowych potrzeb naszych dzieci, takich jak zakup ubrań, czy pomocy szkol-
nych. Dzięki 500+ nie musimy wybierać pomiędzy wakacjami spędzonymi rodzinnie, 
a wyjazdami dzieci wynikającymi z ich potrzeb, zainteresowań, czy pasji. Od momentu 
wprowadzenia programu, możemy też część naszych oszczędności, przeznaczać wy-
łącznie na przyszłość naszych dzieci – mówi Marek Wilczewski, ojciec czwórki dzieci 
z Lublina.
– Program 500+, niesamowicie wpłynął na nasz rozwój, na nasze możliwości. Dzieci 
mogły też realizować swoje pasje. Starszy syn Tomek chodzi na dodatkowe zajęcia 
z elektroniki. Piotruś zaczął chodzić na zajęcia z Taekwondo. Jeździmy na basen, zwie-
dzamy Polskę. Te pieniądze nam się po prostu przydają – mówi p. Anna z woj. opol-
skiego.
Świadczenie wychowawcze jest nieopodatkowane, nie są od niego odprowadzane 
również żadne składki. Oznacza to, że przysługuje ono w pełnej wysokości. W prakty-
ce jest to 6 tys. zł rocznie na dziecko.

Dobre emocje wokół Rodzina 500+ 

Program „Rodzina 500+” jest uznawany za najlepszy lub 
jeden z najlepszych sposobów wspierania rodzin. Sprawił, 
że dzisiaj 49% Polaków pozytywnie ocenia działania pań-
stwa w obszarze polityki rodzinnej. Dla porównania w 2012 
roku taką ocenę wystawiało zaledwie 9% badanych.
– Program przyniósł zdecydowaną poprawę warunków ma-
terialnych rodzin oraz diametralnie odmienił postrzeganie roli 
państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej. Wiedzieliśmy od 
początku, że to w rodzinie tkwi potencjał, który jest źródłem 
rozwoju naszego kraju – mówi Elżbieta Rafalska, minister 
rodziny, pracy i polityki społecznej.

Połowa już złozyła wnioski

Z najnowszych danych przekazanych MRPiPS 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, 
że wnioski o rodzicielskie świadczenie uzupeł-
niające „Mama 4+” złożyło 44 355 osób. Z sza-
cunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej wynika, że łączna liczba uprawnio-
nych do świadczenia to 85 tys. osób. Oznacza 
to, że wnioski złożyła już ponad połowa upraw-
nionych. 8 635 – to liczba wniosków złożonych 
przez osoby w wieku 70-79 lat, powyżej 79 lat – 
1984 osoby. 123 wnioski złożyły osoby w wieku 
90-99 lat. Zdecydowana większość to kobiety – 
w gronie przeszło 44 tys. wnioskujących o świad-
czenie znalazło się 72 mężczyzn.
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KALENDARIUM
Czwartek 4 kwietnia
1946 – Oddziały UPA spaliły miasto Bukowsko oraz wsie: Nowota-

niec, Nagórzany, Dudyńce, Pielnia, Pobiedno. Spłonęło m.in. 420 domów 
w Bukowsku, cały Nowotaniec, Nagórzany i Pielnia.

1959 – Polskie Radio rozpoczęło regularne nadawanie audycji 
w esperanto.

1984 – Prezydent USA Ronald Reagan wezwał do międzynarodowe-
go zakazu broni chemicznej.

Piątek 5 kwietnia
1821 - Po ponad 4 miesiącach dryfowania w szalupach uratowano 

pozostających przy życiu rozbitków z zatopionego przez kaszalota stat-
ku wielorybniczego Essex. Zdarzenie to zainspirowało Hermana Melvil-
le’a do napisania powieści Moby Dick.

1971 – We francuskim magazynie „Le Nouvel Observateur” ukazał 
się Manifest 343 podpisany przez 343 znane kobiety, które przyznawały 
się w nim do dokonania nielegalnej wtedy we Francji aborcji oraz żądały 
jej legalizacji i wolnego dostępu do środków antykoncepcyjnych.

1990 – Premier RP Tadeusz Mazowiecki wydał zarządzenie w spra-
wie przekształcenia dzielnic miasta stołecznego Warszawy w gminy.

Sobota 6 kwietnia
1944 – Oddział Gestapo pod dowództwem Klausa Barbiego, za zgo-

dą administracji terytorialnej rządu Vichy, dokonał zatrzymania 44 ży-
dowskich dzieci i ich 7 opiekunów, ukrywanych w domu żydowskiego 
małżeństwa Zlatinów w miasteczku Izieu w departamencie Ain. Spośród 
51 zatrzymanych osób końca wojny dożyła tylko jedna z opiekunek.

1980 – Telewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek serialu 
Kariera Nikodema Dyzmy w reżyserii Jana Rybkowskiego i Marka No-
wickiego.

1990 – Rząd Tadeusza Mazowieckiego przeprowadził w Sejmie kon-
traktowym pakiet ustaw znoszących Milicję Obywatelską, a powołują-
cych w zamian Policję oraz tworzących Urząd Ochrony Państwa w miej-
sce Służby Bezpieczeństwa. Tego samego dnia Sejm przywrócił Święto 
Narodowe Trzeciego Maja, znosząc jednocześnie Narodowe Święto Od-
rodzenia Polski, które było obchodzone 22 lipca.

2007 - Prezydent Rwandy Paul Kagame zdecydował o uwolnieniu 
po dwóch (zamiast przewidzianych piętnastu) latach pozbawienia wol-
ności Pasteura Bizimungu, prezydenta kraju w okresie po ludobójstwie 
dokonanym na przedstawicielach grupy etnicznej Tutsi w 1994 roku.

Niedziela 7 kwietnia
1791 – Włoski awanturnik, wolnomularz, alchemik, uzdrowiciel 

i okultysta Alessandro di Cagliostro został skazany przez Świętą Inkwi-
zycję na karę śmierci. Wyrok został następnie zamieniony przez papieża 
Piusa VI na dożywotnie pozbawienie wolności.

1849 – Wiosna Ludów: Jan Gajda zaapelował w odezwie opubliko-
wanej na łamach wychodzącego w Bytomiu polskojęzycznego „Dzienni-
ka Górnośląskiego” o utworzenie Ligi Śląskiej dla poparcia narodowości 
śląskiej.

1927 – W USA miał miejsce pierwszy przekaz telewizyjny na dużą 
odległość (Waszyngton-Nowy Jork) dzięki wykorzystaniu linii telefonicz-
nej.

1995 – Otwarto pierwszą linię warszawskiego metra Kabaty-Poli-
technika.

Poniedziałek 8 kwietnia 
1958 – Premiera filmu dla dzieci Król Maciuś I w reżyserii Wandy 

Jakubowskiej.
1861 – Ponad 100 osób zginęło, a kilkaset zostało rannych na Placu 

Zamkowym w Warszawie podczas rozpędzania przez wojsko rosyjskie 
demonstracji przeciwko rozwiązaniu Delegacji Miejskiej i Towarzystwa 
Rolniczego.

1940 - Niemieckie Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych, na mocy de-
cyzji Adolfa Hitlera, wydało rozporządzenie nakazujące zdymisjonowa-
nie wszystkich półkrwi Żydów, oraz żołnierzy ożenionych z Żydówkami 
i półkrwi Żydówkami.

1941 – Duński ambasador w Waszyngtonie, który odmówił uznania 
niemieckiej okupacji Danii, podpisał umowę z USA, która zezwalała ich 
siłom zbrojnym na zakładanie baz wojskowych na Grenlandii.

Wtorek 9 kwietnia
1941 – Duński ambasador w Waszyngtonie, który odmówił uznania 

niemieckiej okupacji Danii, podpisał umowę z USA, która zezwalała ich 
siłom zbrojnym na zakładanie baz wojskowych na Grenlandii.

1989 – W Tbilisi radzieccy komandosi zaatakowali przy użyciu gazu 
i łopatek saperskich niepodległościową demonstrację gruzińskich stu-
dentów, w wyniku czego zginęło 20 osób.

1993 – Zakończono produkcję polskiego silnika S-21, który był mon-
towany w samochodach: Warszawa, Żuk, Tarpan i Nysa.

Środa 10 kwietnia
1944 – Rudolf Vrba i Alfred Wetzler uciekli z KL Auschwitz na ro-

dzinną Słowację. Ich sprawozdanie z pobytu w obozie trafiło na Zachód, 
gdzie zostało nagłośnione przez media.

1993 – Japońska sonda Hiten rozbiła się o powierzchnię Księżyca.
1999 – Przed swym domem w Teheranie zginął w zamachu zor-

ganizowanym przez Ludowych Mudżahedinów były dowódca irańskich 
wojsk lądowych, gen. Ali Sajjad Szirazi.

2010 - Samolot Tu-154M z członkami delegacji państwowej na ob-
chody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej na czele z prezydentem RP Le-
chem Kaczyńskim, rozbił się podczas podchodzenia do lądowania na 
lotnisku w Smoleńsku. Katastrofy nie przeżył nikt z 96 pasażerów na 
pokładzie.

Źródło: wikipedia.org

Magnes na turystów
WYWIAD  Rozmowa z Grzegorzem Behlingiem, przewodni-
kiem na zamku w Golubiu-Dobrzyniu, wyróżnionym podzię-
kowaniami marszałka województwa z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Przewodnika

– Kilka lat temu znalazł 
się pan wśród zwycięzców 
konkursu krasomówczego dla 
przewodników. Czy bycie mi-
strzem w opowiadaniu to pod-
stawowa kwalifikacja dobrego 
przewodnika?

– (…) Dobrze opowiadać hi-
storię danego miejsca – to pod-
stawowa kwalifikacja dobrego 
przewodnika turystycznego. 
Każdy z nas jest zwykłym czło-
wiekiem posiadający wiedzę hi-
storyczną, którą w prosty sposób 
przekazuje ludziom. Potrafimy 
w nieskomplikowany sposób 
przedstawić wiedzę o tym jak 
żyło się dawniej, w średniowie-
czu i późniejszych epokach, np. 
bez energii elektrycznej (dziś 
byłoby to nie do pomyślenia). 
Krzyżacy na przykład używali 
do oświetlania pochodni, kagan-
ków łojowych lub świec z wosku 
pszczelego. Przewodnik powi-
nien charakteryzować się kulturą 
osobistą i dbać o bezpieczeństwo 
turystów. Najważniejszym jed-
nak zadaniem jest zainteresowa-
nie turystów miejscem i historią 
z nim związaną. Większość prze-
wodników pasjonuje się historią. 
Oczywiście, nie wszystkim zwie-
dzającym się dogodzi.

– Zamek w Golubiu-Do-
brzyniu to w pańskiej profesji 
wymarzone miejsce – wspa-
niały obiekt z interesującą hi-
storią.

– Golub Dobrzyń jest bardzo 
nietypowym miastem. Zamek na 
wzgórzu wybudowali Krzyżacy 
na przełomie XIII i XIV wieku. 
Inicjatorem budowy był cheł-
miński komtur Konrad von Sack. 
Na rzece Drwęcy przebiegała 
wówczas granica. Ziemia cheł-
mińska wraz z Golubiem należa-
ła do Zakonu Krzyżackiego, a na 
drugim brzegu rzeki znajdowały 
się tereny książąt mazowieckich, 
czyli tereny polskie. Zakon miał 
więc doskonały punkt obserwa-
cyjny i mógł reagować na dzia-

łania drugiej strony. Na zam-
ku dwukrotnie przebywał król 
Władysław Jagiełło. Pierwszy 
raz w 1410 roku, po bitwie grun-
waldzkiej. W 1422 roku wybuchła 
tak zwana wojna golubska. Król 
zdobył zamek przy pomocy cięż-
kiej artylerii, ostrzeliwując jego 
mury. Skutek był taki, że ze stu-
osobowej załogi zamku, składa-
jącej się z zakonników i rycerzy 
zaciężnych, połowa, wraz z kom-
turem, zginęła. Po kończącym 
wojnę trzynastoletnią drugim 
pokoju toruńskim w 1466 roku 
zakon musiał wycofać się z ziemi 
chełmińskiej. Zamek znalazł się 
w polskim posiadaniu. Znaczący 
rozkwit nastąpił po roku 1527, 
w czasach panowania rodziny 
Kostków. To ona przebudowała 
go z surowej krzyżackiej warow-
ni w renesansowy pałac. W 1611 
r. król Zygmunt III Waza nadał 
starostwo golubskie swojej sio-
strze Annie Wazównie, kobiecie 
nieprzeciętnej, wykształconej, 
władającej pięcioma językami. To 
ona jako pierwsza na wzgórzach 
golubskiego zamku wyhodowa-
ła sadzonki tureckiego tytoniu. 
Nasionka podarował jej polski 
poseł z Turcji Paweł Uchański. 
Zdolnym mieszczanom fundo-
wała stypendia i wysyłała ich na 
studia. Ponieważ całe życie po-
święciła nauce, ziołolecznictwu 
i pomaganiu ludziom nazywana 
była apteką dla chorych.

– Miasto Dobrzyń zosta-
ło utworzone przez hrabiego 
Ignacego Działyńskiego. Nadał 
mu prawa miejskie dopiero 
w roku 1789.

– Po raz drugi granica po-
między Golubiem i Dobrzyniem 
została utworzona w okresie za-
borów. Dobrzyń wcielono do Ro-
sji, Golub do Prus. Granica utrzy-
mała się do 17 stycznia 1920 roku, 
kiedy armia generała Józefa Hal-
lera na nowo przyłączyła oba 
miasta do Polski. W czasach II 
wojny światowej w ocalałej części 

zamku szkoliła się hitlerowska 
młodzież. Golub i Dobrzyń połą-
czono administracyjnie w jeden 
miejski organizm 15 maja 1951. 
Po II wojnie światowej przystą-
piono do odbudowy golubskiego 
zamku. Inicjatorem był nieżyjący 
już archeolog Ireneusz Sławiński. 
W 1964 roku powstał [lokalny] 
oddział Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego. 
Trzy lata później kustoszem zam-
ku został Zygmunt Kwiatkowski, 
w późniejszych latach dyrektor 
oddziału aż do roku 2005. Był 
inicjatorem i organizatorem wie-
lu cyklicznych wydarzeń, w tym 
międzynarodowych turniejów 
rycerskich według średniowiecz-
nych reguł, które, jako impreza 
międzynarodowa, odbywają się 
do dziś. Obecnie zamek w Golu-
biu jest ośrodkiem turystycznym 
i kulturalnym. Posiadamy 69 
miejsc noclegowych dla wycie-
czek, turystów indywidualnych 
i turystów biznesowych oraz re-
staurację.

– Czy w Golubiu-Dobrzy-
niu widać rozwój w oparciu 
o przemysł turystyczny i tury-
stów?

– W sezonie letnim zwykle 
jest tłum turystów, którzy chcą 
zwiedzić nasz zamek i poznać 
jego historię. Również poza se-
zonem zamek funkcjonuje jako 
obiekt turystyczny – przyjmuje-
my sporo grup zorganizowanych, 
m.in. wycieczek szkolnych, grup 
firmowych, grup odbywających 
szkolenia. Dla nich, oprócz zwie-
dzania, często przygotowujemy 
dodatkowe atrakcje – pokazy 
i zabawy rycerskie, gry miejskie, 
nocne zwiedzanie z lampionami 
i warsztaty muzealne. Oczywi-
ście, górujący nad miastem ma-
jestatyczną sylwetą zamek, jako 
bardzo interesujący obiekt, za-
bytek z bogatą siedemsetletnią 
historią, jest magnesem przy-
ciągającym turystów. Od kilku 
lat obserwujemy wzrost liczby 
odwiedzających, co przekłada się 
też na zwiększenie ruchu tury-
stycznego w okolicy. Co ważne, 
powoli rośnie świadomość, że tu-
rystyka jest dziedziną gospodar-
ki i może być źródłem dochodu. 
W tym kontekście naszemu mia-
stu potrzeba inwestycji w odpo-
wiednią promocję, jak również 
w infrastrukturę – mam na my-
śli na przykład budowę przystani 
kajakowych na Drwęcy i ścieżek 
rowerowych.

(red), Fot. Łukasz Antczak 
dla UMWKP
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Urzędnicza pomoc
XX WIEK  Będąc urzędnikiem, można doczekać się wielu 
przygód w pracy. Zwłaszcza, gdy pracowało się w najczarniej-
szym okresie polskiej historii

Saturnin Giblewski był 
przed wojną urzędnikiem. Pra-
cował w magistracie miasta od 
1927 roku. Był kierownikiem 
działu ewidencji i kontroli 
ruchu ludności. Po godzinach 
pracy udzielał się społecznie 
w Ochotniczej Straży Pożar-
nej. W organizacji działał rów-
nież miejscowy Niemiec Karl 
Kaman. Gdy wybuchła wojna 
i Niemcy zajęli Lipno, mia-
nowali tymczasowego bur-
mistrza. Został nim właśnie 
Kaman. Pozwolił on po starej 
znajomości na powrót Giblew-
skiego do pracy. Początkowo 
współpraca z burmistrzem 
układała się dobrze, chociaż 
Saturnin Giblewski przepłacił 
to nerwami. Niemcy wpro-
wadzali pierwsze drakońskie 
przepisy względem ludności 
żydowskiej. Tymczasowy bur-
mistrz pocieszał urzędnika, że 
z czasem wszystko się ułoży. 
Stało się jednak inaczej.

Do Lipna sprowadzono 
urzędników z Niemiec, a kon-
kretnie ze Sztumu. Jeden 
z nich został burmistrzem, 
a drugi kimś w rodzaju dzi-
siejszego sekretarza urzędu. 
Wkrótce władze niemieckie 
aresztowały księży, następnie 
nauczycieli. Jeszcze jesienią 
1939 roku Giblewski nawiązał 
kontakty z organizacjami pod-
ziemnymi. Jego pierwszym do-
wódcą był przedwojenny oficer 
– Józef Wiśniewski. Odbyła 
się uroczysta przysięga oraz 
nadanie pseudonimów. Od 
tego momentu pan Saturnin 
stał się „Szturmem”. Zadaniem 
urzędnika było dostarczanie 
do organizacji podziemnej bar-
dzo pożądanych druków do-
kumentów. Szczególnie ważne 

były druki dowodów osobisty-
chi wymeldowania. Pozwalały 
one na w miarę nieskrępowa-
ne poruszanie się po kraju.

Saturnin znał przepisy 
i wiedział jak ukryć niektóre 
osoby. W ten sposób w Lip-
nie tymczasowe schronie-
nie znalazło kilkanaście ro-
dzin. Szczytem sprytu było 
przekwalifikowanie dwóch 
brytyjskich lotników na Po-
laków. Lotnicy byli jeńcami 
pod Toruniem. Udało im się 
uciec i ukryć w leśniczówce 
w Osówce. Giblewski, by zdo-
być dla nich dowody osobiste, 
najpierw musiał dokonać kil-
ku zmian w aktach urzędu 
stanu cywilnego. Gdy w ten 
sposob zdobył akty urodzenia, 
mógł wykonać dla nich dowo-
dy osobiste i to na narodowość 
niemiecką!

Kres działalności Saturni-
na przyniosło rozbicie konspi-
racyjnej organizacji w Ligowie. 
Urzędnik zakładał tę organi-
zację i gdy Niemcy wpadli na 
ich trop, dotarli także na ślad 
prowadzący do lipnowskie-
go magistratu. Całe szczęście 
Giblewski został w w porę 
ostrzeżony. Nie chciał jednak 
uciekać. Następnego dnia do 
magistrat weszło gestapo. Na-
ziści okazali Giblewskiemu 
jedno z wymeldowań, które 
znaleźli wcześniej w Ligowie. 
Cudem okazało się, że akurat 
ten druk nie trafił do Ligowa 
od Giblewskiego, a tego dnia, 
gdy był wystawiany, urzędnik 
przebywał w zupełnie innym 
dziale. W ten sposób Saturni-
nowi udało się przetrwać.

Jakiś czas później nie miał 
już tyle szczęścia. Gestapo zła-
pało kilku członków organi-

zacji podziemnej. Po długich 
przesłuchaniach ludzie za-
czynali „sypać”. Gibalskiego 
aresztowano, ale po kilkuna-
stu dniach został wypuszczo-
ny. W 1942 roku wprowadzono 
niemiecką listę narodowo-
ściową. Niemcy bardzo chcie-
li, by Polacy mający korzenie 
niemieckie, albo kolaboranci, 
wpisywali się na tę listę. Gi-
blewskiego zachęcano wyjąt-
kowo mocno, ponieważ był on 
urzędnikiem. W końcu listę 
podpisał. Został uprzedzony, 
że jeśli tego nie zrobi, zosta-
nie aresztowany. Dzięki pod-
pisowi Giblewski mógł dalej 
prowadzić swoją konspiracyj-
ną działalność. W magistracie 
pracował do października 1943 
roku. Później otrzymał powo-
łanie do nienieckiego oddziału 
straży pożarnej przy wojsku. 
Szczęśliwie nie trafił na front. 
Po ataku choroby wrzodowej 
trafił do szpitala, a po wy-
zdrowieniu do końca wojny 
służył w oddziale zajmującym 
się tworzeniem zasłon dym-
nych. Przy produkcji płynu 
do zasłon dymnych pracowali 
radzieccy jeńcy. Giblewski po-
magał im, w zamian za co oni 
napisali mu dokument, w któ-
rym oświadczali, że jest on 
dobrym człowiekiem i należy 
mu pomóc.

Po powrocie do Lipna 
Saturnin rozpoczął pracę 
w Gminnej Spółdzielni Samo-
pomoc Chłopska. Od 1956 roku 
był prezesem OSP w Lipnie. 
Zmarł w 1973 roku. Więcej in-
formacji na temat Saturnina 
Giblewskiego znaleźć można 
w aktach Fundacji Generał 
Elżbiety Zawackiej.

(pw)

XX wiek

Wybór przez pośrednika
W 1935 roku po raz pierwszy głosowano na posłów i senatorów według no-
wych przepisów. W przypadku wyborów do Senatu nasi dziadkowie nie mo-
gli już decydować bezpośrednio. Ich rolę przejmowali specjalni elektorzy.

W 1934 roku w Polsce zmie-
niono konstytucję. Nowy doku-
ment przesuwał kraj w stronę 
autokracji. Praktycznie nie-
skrępowaną władzą cieszył się 
jeden obóz polityczny. Istniała 
opozycja, ale była ona gnębiona 
przez urzędników, policję, itd. 
Zmieniono także sposób wy-
boru senatorów. Odbywały się 
one w dwóch etapach. W pierw-

szym ludzie szli do wyborów, 
by powołać 2577 delegatów wo-
jewódzkich. To oni mieli dopie-
ro wybierać senatorów.

W powiecie wąbrzeskim, 
który liczył sobie ok. 60 tys 
mieszkańców, wybrano zale-
dwie czterech delegatów. Byli 
to ludzie także nieprzypadko-
wi i związani z obozem rzą-
dowym. Pierwszym był znany 

wydawca i właściciel drukarni 
– Bolesław Szczuka. Kolejnym 
sędzia z Wąbrzeźna – Jan Ma-
dejski. Miejsca uzupełnili na-
uczyciel z Golubia – Brunon 
Wolf oraz Stanisław Paczkow-
ski z Kowalewa. W efekcie wy-
borów do Sejmu dostali się nie-
mal wyłącznie posłowie obozu 
rządowego.

(pw)

Sposób na złodzieja
Złodziejstwo było plagą na XIX-wiecznej wsi. Po-
strzegano je źle, ale amatorów cudzej własności 
było bardzo dużo. Nawet porządny chłop dostrze-
gał różnice między kradzieżą w zagrodzie chłop-
skiej, a kradzieżą z pańskiego lasu. Wszak pan miał 
wiele i jemu kradzież nie szkodziła.

XIX wiek

Pospolici złodzieje byli we 
wsi doskonale znani. Ludzie po-
gardzali nimi i wytykali palcami. 
Wiele spraw nie trafiało jednak 
na policję, ponieważ obawiano się 
zemsty. Złodziej sam w sobie nie 
egzystowałby, gdyby nie paserzy, 
którzy upłynniali skradzione 
przedmioty na rynku. Zazwy-
czaj byli to Żydzi, którzy jeździli 
na jarmarki, obracając towarem. 
Złodziej nie przechowywał tak-
że skradzionych przedmiotów 
w swojej zagrodzie. Przeważnie 
miał kompana we wsi, który za-
pewniał dziuplę, w której ukry-
wano towar.

Wiejscy złodzieje mieli także 
swoje przesądy. Najbardziej oba-
wiali się psów, bo te były jedyną 
formą obrony przed niechciany-
mi gośćmi. Złodziejaszek nosił 
przy sobie kawałek chleba pod 
lewą pachą przez dziewięć dni. 
W ten sposób pieczywo przecho-
dziło potem złodzieja. Następnie 
taki chleb należało dać psu, któ-
ry oswajał się z zapachem i nie 
szczekał na złodzieja.

Aby łatwiej otwierać zam-
ki i klucze, stosowano specjalne 
ziele z gniazd żółwi błotnych. 
Złodziejski przesąd związany był 
także z niewidzialnością. Aby być 
niezauważonym, należało złapać 
czarnego kota. Nie mógł on mieć 
nawet białych „skarpetek” ani 
plamek. Niestety kolejny punkt 
zabobonu polegał na ugotowa-
niu kota o północy w czwartko-
wą noc na granicy czterech pól. 
Z takiego kota złodziej brał szczę-
śliwą kostkę, która zapewniała 
niewidzialność.

Największe natężenie zło-
dziei występowało na jarmar-
kach, odpustach oraz świętach. 
Gdy złodzieja złapano na gorącym 
uczynku, mało kiedy szło się na 
policję. Delikwent był na miejscu 
karany pobiciem. Pobłażliwiej 
traktowano złodziei owoców. 

Najczęściej byli to młodzi chło-
pacy, których karano kilkoma 
uderzeniami pasem i puszcza-
no. Cięższa kara spotykała tych 
podrostków, którzy podczas kra-
dzieży owoców niszczyli gałęzie 
drzew. Wówczas sprawa trafiała 
na policję. 

Najwięcej kradzieży zdarzało 
się na ziemi należącej do pana, 
czyli ziemianina. Szczególnie ak-
tywni byli tu parobkowie, którzy 
nocą wychodzili w pole i ścina-
li kłosy zbóż. Efekt był taki, że 
czasem trudno było dostrzec na 
pierwszy rzut oka, że na polu 
dokonano kradzieży. Równie po-
błażliwie traktowano wycinanie 
drzew z pańskiego lasu. Uważa-
no to za lekki występek. Dopiero 
gdyby ktoś ukradł gotowe deski, 
uznałoby to za kradzież. Chociaż 
to wydaje się dziwne, to bardzo 
poważnie traktowano „wydar-
cie” pszczół. W oczach ludności 
wiejskiej kradzież pszczół była 
także grzechem. Świadczy to 
o szacunku z jakim traktowano 
te pożyteczne owady.

Szczytem złodziejskiego fa-
chu było koniokradztwo. Szcze-
gólnie na terenach przygranicz-
nych, takich jak nasze kradzież 
koni była bardzo powszechna. 
Tym rodzajem przestępczości zaj-
mowali się najbardziej wytrawni 
przedstawiciele swojego fachu. 
Koniokradzi mieli siatkę złodziei, 
a nawet sieć ludzi, którzy w razie 
czego zapewniali im alibi w są-
dzie. Bogaci koniokradzi potrafili 
przekupować policjantów oraz 
władze gminne. Efekt był taki, że 
mało który gospodarz hodował 
dobre konie, ponieważ bał się, że 
zostaną od razu skradzione. Jeśli 
gopsodarzowiu dało się zabić ko-
niokrada na gorącym uczynku, 
wówczas cała wieś starała się 
chronić taką osobę.

(pw)
fot. ilustracyjne
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GODZINY OTWARCIA:
PN-PT: 7.OO-18.OO | SOB: 7.OO-14.OOMarket  w sezonie budowlanym 

otwarty do godz. 18.oo!

Tu kupisz
NA RATY!

W ofercie posiadamy również 
inne panele ogrodzeniowe.

R E K L A M A



Czwartek 4 kwietnia 2019 reklama 27WABRZEZNO–CWA.PL

R E K L A M A



ogłoszenia28 Czwartek 4 kwietnia 2019 WABRZEZNO-CWA.PL

Auto-Moto
Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zatrudnię osobę-chętnie emeryta lub 
rencistę-jako sprzedawcę nagrobków, 
tel. 604 226 458

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprzedaż narybku: karp, amur, tołpyga, karaś, 
lin, sandacz, Golub-Dobrzyń, tel. 604 793 224 

Sprzedam kurczaki brojlery do uboju, 13 kwiet-
nia, Kowalewo Pomorskie, tel. 693 110 176 

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

Budowlano/remontowe
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zdrowie
Poradnie

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

Rehabilitacja

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

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

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

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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powiat Wąbrzeski (prawie) najlepszy
SIATKÓWKA  30 marca 2019 r. odbył się XIV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Wąbrzeskiego. Tra-
dycyjnie turniej rozgrywany był w przestronnej hali Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

Sporty walki

Z Dębowej Łąki na matę
30 marca w Złocieńcu odbyły się Mistrzostwa Polski Północnej Kyokushin Karate 
PFKK. W zawodach wzięło udział 196 zawodników z 21 klubów. Sekcję Karate ky-
okushin Dębowa Łąka reprezentowały dwie zawodniczki: Oliwia Stachulak i Lena 
Stachulak oraz trener Tomasz Semeniuk.

Dla naszych zawodniczek 
były to pierwsze tak duże zawo-
dy. Wyjście na matę wymagało 
odwagi i pokonania swoich sła-
bości. Młode karateczki spisa-
ły się doskonale, mimo braku 

doświadczenia pokazały ducha 
walki, zdobywając brązowe me-
dale. Opiekunem zawodniczek 
była Wioletta Stachulak. I tak 
Oliwia Stachulak zajęła 3. miej-
sce w kumite zaś Lena Stachu-

lak 3. miejsce w kumite. Tomasz 
Semeniuk wywalczył 1. miejsce 
w kumite i 2. miejsce w kata.

(ak)
fot. nadesłane

W tegorocznych zmaga-
niach wzięło udział 9 zespołów: 
Amatorzy Wąbrzeźno, Chełmża, 
Golub-Dobrzyń, GRANNA, Łu-
bianka, MKS Toruń, Ostry Team 
Brodnica, Pigża oraz Powiat 
Wąbrzeski. W sobotę o godzi-
nie 8.30 odbyło się losowanie 
grup, a następnie po krótkiej 
rozgrzewce nastąpiło oficjalne 
otwarcie turnieju przez starostę 
wąbrzeskiego Krzysztofa Mać-

kiewicza. Drużyny rywalizowa-
ły pod bacznym okiem zespołu 
sędziowskiego, któremu prze-
wodniczył sędzia PZPS Jarosław 
Mądraszewski.

Zmagania grupowe prze-
biegały sprawnie, w sportowej 
atmosferze, a w ich efekcie do 
finałowej rozgrywki zakwalifiko-
wały się zespoły: Chełmża, MKS 
Toruń, Pigża i Powiat Wąbrzeski. 
Po zaciętej rywalizacji w meczu 

finałowym zwycięzcą turnieju 
i zdobywcą Pucharu Starosty 
Wąbrzeskiego została drużyna 
Chełmża. II miejsce i Puchar 
wicestarosty Karola Sarnec-
kiego zdobyła drużyna Powiat 
Wąbrzeski, III miejsce i Puchar 
Członka Zarządu Bożeny Szpry-
nieckiej wywalczyła drużyna 
MKS Toruń, IV miejsce i Puchar 
Członka Zarządu Wiesława Si-
cińskiego otrzymała drużyna 

Pigża. Puchar Najlepszego Za-
wodnika Turnieju, ufundowany 
i wręczony przez Prezesa Re-
gionalnej Ligi Oldbojów Adama 
Kozłowskiego otrzymał Denis 
Marczenko z zespołu Chełmża.

– Dziękujemy wszystkim 
którzy przyczynili się do orga-
nizacji turnieju, dyrektorowi 
i pracownikom Zespołu Szkół 
Zawodowych, pracownikom Sta-
rostwa Powiatowego oraz spon-

sorom: Ekosystem Sp. z o.o., 
MZECWiK. Dziękujemy również 
Miejskiej Telewizji Kablowej za 
relację oraz Mirosławowi Cie-
chackiemu za serwis zdjęciowy. 
Zapraszamy za rok na jubile-
uszowy XV Turniej Piłki Siatko-
wej – podsumowują organiza-
torzy.

(ak)
fot. Mirosław Ciechacki
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Gratka dla pasjonatów motoryzacji
WYŚCIGI  24 marca na torze w Jarantowicach odbyły się wyścigi wraków zorganizowane przez wąbrzeską 
delegaturę Automobilklubu Toruńskiego

Wyścigi złomów w niedziel-
ny poranek zgromadziły w Ja-
rantowicach pokaźną grupę 
fanów samochodów z duszą. 
Było to drugie wydarzenie, któ-
re w tym roku zorganizowała 
wąbrzeska delegatura Automo-
bilklubu Toruńskiego. Po raz 
pierwszy właściciele wraków 

Sporty walki

Walczyli na mistrzostwach Polski
W minioną sobotę 9 karateków z Wąbrzeźna wystartowało w Mistrzostwach Pol-
ski Północnej w Złocieńcu.

Łącznie w imprezie wystar-
towało 192 zawodników z 21 klu-
bów. Wąbrzeski Klub Sportów 
i Sztuk Walki reprezentowało 
dziewięcioro zawodników. Spor-
towcy startowali w dwóch kate-
goriach: kata oraz kumite. Oto 
wyniki:

KATA:
Paweł Oskwarek I miejsce 

w kategorii chłopców do 12 lat. 
Mikołaj Krasowiak IV miejsce 
w kategorii chłopców do lat 14 
Jakub Stachulak II miejsce w ka-
tegorii chłopców do lat 16

KUMITE:
Jakub Stachulak I miejsce 

w kategorii chłopców do 16 lat 
Mikołaj Krasowiak III miejsce 
w kategorii chłopców do lat 14 
Paweł Oskwarek II miejsce 
w kategorii chłopcy 11-12 lat 
Karol Sipak II miejsce w kategorii 
chłopcy 11-12 lat.

– Małgorzata Wesołowska, 
Oliwer Stogowski, Marcelina Ry-
tel, Bartosz Angowski oraz Filip 
Koniecki nie zajęli miejsc na po-
dium, ale stoczyli dobre walki, 
zdobywając kolejne ważne do-

świadczenia. W kategorii druży-
nowej kata ekipa z Wąbrzeźna 
wywalczyła piąte miejsce – mówi 
trener Janusz Drywa.

Sędzią podczas zawodów był 
sensei Janusz Drywa. WKSiSW 
dziękuje rodzicom oraz opieku-
nom grupy za pomoc oraz doping 
zawodnikom. Udział w zawo-
dach był możliwy dzięki środ-
kom z Urzędu Miasta Wąbrzeźna 
przeznaczonych dla organizacji 
pozarządowych na realizację za-
dań publicznych 2019 roku.

(ak), fot. nadesłane

rywalizowali z sobą na torze 
w lutym.

Podczas marcowego spo-
tkania konkurowało z sobą 
szesnaście aut terenowych. Nie 
wygrana była jednak tego dnia 
najważniejsza. Organizatorzy 
rajdu na czele z Pawłem Śliwiń-
skim zorganizowali wyścig, by 

jego uczestnicy mogli dosko-
nalić umiejętności prowadzenia 
pojazdów. Mistrzostwa Trzech 
Jezior zaserwowały mieszkań-
com powiatu sporą dawkę ad-
renaliny i dobrej zabawy.

Bezpieczeństwo 
przede wszystkim
Automobilklub wie, że na-

leży bawić się rozsądnie, dlate-
go też tradycyjnie przed przy-
stąpieniem do wyścigu pojazdy 
przeszły profesjonalną kon-
trolę bezpieczeństwa. Również 
w trakcie rozgrywającej się już 
rywalizacji wraki mogły liczyć 
na pomoc specjalistów, którzy 
usuwali drobne usterki na bie-

żąco. Tym sposobem uczestnicy 
niedzielnego spotkania szczę-
śliwie dotarli do mety i z nie-
cierpliwością czekają na ko-
lejne inicjatywy wąbrzeskiego 
klubu. 

Tekst i fot. 
(olagoralska)
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Wyśmienity weekend 
drużyn młodzieżowych Unii

PIŁKA NOŻNA  W ubiegły weekend juniorzy oraz młodzicy Unii Wąbrzeźno zainaugurowali ligowe zma-
gania, z kolei trampkarze rozegrali ostatni mecz sparingowy. Wszystkie drużyny zaprezentowały się wy-
śmienicie i wygrały swoje spotkania

Juniorzy Unii w inaugura-
cyjnej kolejce 2. ligi wojewódz-
kiej zmierzyli się na wyjeździe 
z MUKS CWZS II Bydgoszcz. Pod-
opieczni Sebastiana Isbrandta 
objęli prowadzenie w 16. mi-
nucie po bramce Bartłomieja 
Kosińskiego, a niewiele później 
rzut karny obronił Karol Bo-

łądź. W 33. minucie Bartłomiej 
Kosiński ponownie wpisał się na 
listę strzelców, jednak gospoda-
rze przed przerwą zdołali jesz-
cze zdobyć gola kontaktowego. 
W drugiej połowie unici konty-
nuowali dobrą grę i w 90. minu-
cie po trafieniu Tomasz Niemyta 
zdobyli trzecią bramkę.

MUKS CWZS II Bydgoszcz – 
Unia Wąbrzeźno 1:3 (1:2)

Bramki dla Unii: 0:1 B. Kosiń-
ski (16’), 0:2 B. Kosiński (30’), 1:2 
K. Gajdziński (45’), 1:3 T. Niemyt 
(90’)

Unia: K. Bołądź – T. Niemyt, 
S. Kołodziejczak, B. Lewandowski, 
B. Drewnik – O. Chojnacki, J. Go-
dlewski, E. Gajewski, P. Marszałek 
(72’ K. Biesek) – J. Nowak (88’ żk; 
90’ M. Michewicz), B. Kosiński.

Oprócz juniorów ligę zain-
augurowali także młodzicy Unii. 
Zawodnicy trenowani przez Ro-
berta Tomaszewskiego na wła-
snym boisku zmierzyli się z Cy-
klonem Kończewice. Unici od 
początku zyskali przewagę na 
placu gry, jednak goście umiejęt-
nie grali w defensywnie i rozbi-
jali ataki niebiesko-białych. Tuż 
przed końcem pierwszej połowy 

wąbrzeźnianie dopięli swego i po 
bramce Kacpra Patyka objęli pro-
wadzenie. Po zmianie stron Unia 
przyśpieszyła grę co zaowocowa-
ło kolejny bramkami. Dwa gole 
w tej części meczu zdobył Miko-
łaj Wojdak, a jedno trafienie do-
łożył Antoni Pawłowski.

Unia Wąbrzeźno – Cyklon 
Kończewice 4:0 (1:0)

Bramki: 1:0 K. Patyk (30’), 2:0 
M. Wojdak (44’), 3:0 A. Pawłowski 
(47’), 4:0 M. Wojdak (49’)

W Unii zagrali: N. Krebel, N. 
Zieliński – K. Sosnowski, I. To-
maszewski, K. Lewandowski, K. 
Patyk, C. Piotrowski, M. Wojdak, 
S. Drozdalski, M. Kamiński, S. So-
bota, B. Słomski, A. Pawłowski, 
N. Pawlicki.

Ostatni mecz kontrolny 
przed ligowymi zmaganiami ro-
zegrali trampkarze Unii. Pod-

opieczni Jarosława Rybszlegera 
zmierzyli się na wyjeździe z Pro-
mieniem Kowalewo Pomorskie 
i pewnie pokonali swoich rywali 
10:2! Za tydzień młodzi unici w 1. 
kolejce 3. ligi okręgowej trampka-
rzy zmierzą się z Legią Chełmża.

Promień Kowalewo Po-
morskie – Unia Wąbrzeźno 
2:10 (1:4)

Bramki dla Unii: J. Mroczka 
(4), M. Jadziński (2), J. Sikora, A. 
Maciejewski, K. Michałek, H. Ka-
linowski

W Unii zagrali: H. Kalinowski 
– J. Nowak, B. Rojek, M. Wilma, 
D. Kamiński, M. Michewicz, M. Ja-
dziński, K. Michałek, J. Mroczka, 
J. Sikora, B. Ciupak, A. Maciejew-
ski, N. Krebel.

(ak) za mks-unia.eu
fot. Unia Wąbrzeźno

Piłka nożna

Sparing zamiast ligi
W 18. kolejce ligi okręgowej piłkarze Unii Wąbrzeźno pauzowali, ale za to rozegra-
li sparing z Mieniem Lipno. Niebiesko-biali pokonali swoich rywali 4:2.

W pierwszej połowie nieco 
lepiej prezentowali się goście 
z Lipna, jednak po trzech kwa-
dransach gry był wynik remiso-
wy. Premierowego gola w 11. mi-
nucie zdobył Marcin Gołąb, ale 
piłkarze z Lipna odpowiedzieli 
już dwie minuty później. W 40. 
Mień zdołał wyjść na prowadza-
nie, lecz minutę przed gwizd-
kiem kończącym pierwszą część 
gry ponownie na listę strzelców 
wpisał się Marcin Gołąb.

W drugiej połowie przez 
długi czas kibice obserwowa-
li wyrównany pojedynek. W 73. 

minucie Tomasz Liszaj znako-
mity podaniem obsłużył Toma-
sza Niemyta, który znalazł się 
w sytuacji sam na sam i dał Unii 
ponowne prowadzenie. Pięć mi-
nuty przed końcem sędzia po-
dyktował rzut karny za faul na 
Tomaszu Liszaju. Jedenastkę 
wykonywaną przez Pawła Ma-
zurowskiego wybronił bramkarz 
gości, jednak przy dobitce To-
masza Liszaja był już bezradny.

Mimo zwycięstwa spotkanie 
nie było dla Unii zbyt szczęśli-
we. Plac gry przedwcześnie mu-
sieli opuścić Kamil Kamycki oraz 

Marcin Gołąb, którzy nabawili 
się urazów.

Unia Wąbrzeźno – Mień 
Lipno 4:2 (2:2)

Bramki dla Unii: 1:0 M. Go-
łąb (11’), 2:2 M. Gołąb (44’), 3:2 T. 
Niemyt (73’), 4:2 T. Liszaj (85’)

Unia: T. Zubrzycki (M. Gro-
dzicki) – D. Hancyk, R. Dra-
piewski, P. Mazurowski, Dar. 
Kalinowski – M. Marszałek (J. 
Godlewski), K. Kamycki (W. Leis), 
F. Ciechacki, S. Marszałek – T. 
Liszaj, M. Gołąb (T. Niemyt).

(ak) za mks-unia.eu
fot. Radek Cisło


