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Wąbrzeźno

Poznajesz go? 
Dzwoń na policję
Policjanci wydziału kryminalnego wąbrzeskiej ko-
mendy zwracają się z prośbą o pomoc w identyfika-
cji osoby przedstawionej na filmach dostępnych na 
stronie KPP Wąbrzeźno i na poniższym zdjęciu. 

Kryminalni z naszej jednost-
ki prowadzą czynności w sprawie 
uszkodzenia okna oraz neonu 
świetlnego na stacji paliw „Huzar” 
w Wąbrzeźnie przy ul. Mikoła-
ja z Ryńska. Do zdarzenia doszło 
w nocy 15 kwietnia 2019 roku ok. 
godz. 1.40. Wszelkie informacje 

można przekazywać całodobowo 
pod nr tel. (056) 687-72- 00 lub  
21 – dyżurny jednostki lub 112 oraz 
epuap-wabrzezno@bg.policja.gov.
pl. KPP Wąbrzeźno zapewnia całko-
witą anonimowość.

(ak), fot. KPP Wąbrzeźno

POWIAT  Prawo i Sprawiedliwość zdobyło ponad 43 procent 
głosów w wyborach do PE w powiecie wąbrzeskim i tylko  
o 3 punkty procentowe pokonało Koalicję Europejską. Co 
ciekawe KE wyraźnie wygrała w samym Wąbrzeźnie. Indy-
widualnie najlepszy wynik w powiecie osiągnął Radosław Si-
korski z KE, który zdobył 1630 głosów

PiS zgarnął gminy, 
ale nie miasto

Za nami wybory do Parla-
mentu Europejskiego. W kraju 
była rekordowa, bo ponad 45-
procentowa frekwencja. W po-
wiecie wąbrzeskim do urny 
poszedł co trzeci uprawniony 
wyborca (33,83 proc. frekwen-
cji). Najwyższa frekwencja była 
w Wąbrzeźnie (38,63 proc.), naj-
niższa w gminie Dębowa Łąka 

Państwo Kolasińscy z Kikoła (pow. lipnowski) 
z synem Kamilem podczas głosowania

(28,67 proc.). W skali kraju wybo-
ry wygrało Prawo i Sprawiedli-
wość (ponad 45 procent) przed 
Koalicją Europejską (ponad 38 
procent) i Wiosną Roberta Bie-
dronia (ponad 6 procent).

Podobnie było w powiecie 
wąbrzeskim, z tym że przewaga 
zwycięzców była tutaj minimal-
na. U nas PiS zgarnął ponad 43 

procent głosów, zaś KE ponad 40 
procent. Powyżej progu 5 proc. 
znalazła się Wiosna Roberta Bie-
dronia (6,30 proc.) i Kukiz’15 (5,11 
proc.). Warto zaznaczyć, że par-
tia rządząca wygrała we wszyst-
kich gminach, ale nie w mie-
ście Wąbrzeźno, gdzie wyraźnie 
przegrała z Koalicją Europejską. 
Ostatecznie prawie 52 proc. po-
parło KE, zaś tylko 33 proc PiS. 
W gminach nie było wątpliwości. 
Najmniejszą przewagę PiS miał 
w gm. Płużnica (50 proc. do 34 
proc.). Na drugim biegunie jest 
gm. Dębowa Łąka. Tutaj PiS po-
parło aż 52 proc. wyborców, a KE 
tylko 28 proc.

Indywidualnie najwięcej 
głosów zdobył Radosław Sikorski 
(KE – 1630). Drugi wynik osią-
gnął lider listy PiS Kosma Zło-
towski (1515), a trzeci Zbigniew 
Girzyński (PiS – 1075). Dodajmy, 
że z naszego okręgu do PE we-
szli właśnie Złotowski i Sikorski, 
którzy w całym okręgu zdobyli 
po ponad 100 tys. głosów.

(ak)
 fot. Józef Myszkowski
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Pół miliona zł do podziału
WĄBRZEŹNO  Już po raz szósty mieszkańcy zdecydują, na jakie zadania przeznaczona zostanie przy-
szłoroczna część budżetu Wąbrzeźna. Tym razem w puli budżetu obywatelskiego jest pół miliona zło-
tych. Ratusz uruchomił też platformę Budżet Obywatelski Wąbrzeźna

Budżet obywatelski rusza już 
30 maja 2019 roku. Wnioski będzie 
można składać do 30 czerwca br. 
Czasu jest dużo, procedury są pro-
ste i zminimalizowane – wystarczy 
mieć dobry pomysł na ulepszenie 
swojego najbliższego otoczenia lub 
miasta.

– Po raz pierwszy w budże-
cie obywatelskim będziemy mo-
gli wziąć udział przez platformę 
Budżet Obywatelski Wąbrzeźna, 
która umieszczona jest na stro-
nie głównej www.wabrzezno.com 
(wejście przez banerek nad aktu-
alnościami). Wystarczy tam wejść 
i wybrać odpowiednie okno. Ko-
rzystanie z portalu jest bardzo 
proste i przystępne. Poszczególne 
etapy uruchamiane będą zgodnie 
z harmonogramem budżetu oby-
watelskiego. Teraz zgłaszanie pro-
jektów i udział w głosowaniu będą 
o wiele łatwiejsze. Są jeszcze inne 
zmiany, dlatego też zachęcamy do 
zapoznania się z ABC Budżetu Oby-
watelskiego 2020 – mówi Anna Bo-
rowska z wąbrzeskiego magistratu.

Zgłaszanie projektów 
zadań
Projekt zadania do budżetu 

obywatelskiego może zgłosić każdy 
mieszkaniec Wąbrzeźna. Możemy 
zgłosić dowolną liczbę projektów. 
Zgłaszamy je na drukach formula-
rzy przy zachowaniu zasady – jed-
no zadanie na jednym formularzu. 
Każde zadanie musi poprzeć przy-

najmniej sześciu mieszkańców Wą-
brzeźna. Lista poparcia musi być 
dołączona do każdego formularza.

Do projektu można dołączać 
szkice sytuacyjne, zdjęcia, mapy, 
ekspertyzy, rekomendacje, plany 
itp. Jeżeli będziemy przesyłać je 
elektronicznie, to ich ogólna wiel-
kość nie może przekraczać 10 MB. 
Do projektów zadań, których reali-
zacja wymaga współpracy jedno-
stek miasta do formularza można 
dołączyć oświadczenie przedstawi-
ciela jednostki.

Do projektów zadań miękkich, 
których realizacja odbywać się bę-
dzie na terenie niebędącym wła-
snością miasta Wąbrzeźno, należy 
dołączyć stosowne oświadczenie. 
Formularze wraz z listami popar-
cia i ewentualnymi załącznikami 
możemy składać do 30 czerwca 
włącznie: osobiście w sekretaria-
cie Urzędu Miasta, ul. Wolności 18, 
w dni pracujące w godz. 7.15 – 15.15; 
pocztą elektroniczną na adres: bu-
dzetobywatelski@wabrzezno.com; 
lub przez Platformę Budżet Oby-
watelski Wąbrzeźna na stronie wa-
brzezno.com.

Złożony formularz mieszka-
niec będzie mógł wycofać w każ-
dym czasie trwania budżetu oby-
watelskiego.

Jakie zadania można 
zgłaszać?
Ze środków budżetu obywa-

telskiego może być finansowane 

zadanie, które należy do zadań 
własnych miasta. Może mieć cha-
rakter miękki, twardy lub miękki 
i twardy. Zadanie twarde to in-
westycje, modernizacje, przebu-
dowy, adaptacje, budowa nowego 
obiektu lub zakup wyposażenie.

Zadanie miękkie to zada-
nie nieinwestycyjne, wydarzenie 
o charakterze prospołecznym, 
kulturalnym, oświatowym lub 
sportowym realizowane.

Zadanie musi być ogólnodo-
stępne dla wszystkich mieszkań-
ców. W przypadku zadania twar-
dego, realizowanego na terenie 
zarządzanym przez jednostki 
miasta, musi być ono dostępne 
dla wszystkich mieszkańców po 
zamknięciu jednostki zarówno 
w dni robocze jak i dni wolne od 
pracy.

Zadanie, które wymaga loka-
lizacji musi być zlokalizowane na 
nieruchomości stanowiącej wła-
sność Wąbrzeźna. Na ternie, który 
nie jest własnością miasta można 
będzie realizować zadania mięk-
kie, za zgodą właściciela terenu.

Jakie zadanie nie mogą 
być realizowane?
W ramach budżetu obywa-

telskiego nie będą realizowane 
zadania: którego koszt przekra-
cza kwotę 500.000 zł; które stoi 
w sprzeczności z obowiązujący-
mi planami, programami i stra-
tegiami, w tym w szczególności 
z miejscowymi planami zagospo-
darowania przestrzennego; które 
narusza obowiązujące przepi-
sy prawa, prawa osób trzecich, 
w tym prawa własności; które 
zlokalizowane jest na majątku 
miasta obciążonym na rzecz osób 
trzecich lub przeznaczonym na 
sprzedaż; które polega wyłącznie 
na sporządzeniu projektu bądź 
planu przedsięwzięcia; które po 
realizacji generowałoby kosz-
ty utrzymania niewspółmiernie 
wysokie w stosunku do wartości 
jednostkowej zgłoszonego zada-

nia; które wymaga współpracy in-
stytucjonalnej jednostek miasta, 
a one nie wyraziły gotowości do 
współpracy oraz woli utrzymywa-
nia zadania, w przypadku realiza-
cji zadania twardego.

Weryfikacja
Ze wszystkim zgłoszonymi 

projektami będzie można zapo-
znać się na platformie Budżet 
Obywatelski Wąbrzeźna na www.
wabrzezno.com i tam będzie moż-
na śledzić ich los.

Weryfikację formalnoprawną 
przeprowadzą kierownicy i pra-
cownicy wydziałów Urzędu Mia-
sta Wąbrzeźno. Na jej podstawie 
ostateczną ocenę wyda burmistrz 
Wąbrzeźna, opiniując projekty 
pozytywnie lub negatywnie. Po 
zakończeniu weryfikacji każde za-
danie będzie oznaczone: „opinia 
pozytywna” lub „opinia negatyw-
na”.

Tryb odwoławczy
Odwołanie od „opinii nega-

tywnej” to nowe narzędzie budże-
tu obywatelskiego. Mieszkaniec, 
którego projekt został zaopinio-
wany negatywne może złożyć od-
wołanie do burmistrza Wąbrzeźna 
w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia 
wykazu projektów po weryfikacji. 
Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnie-
niem będzie ostateczne i przeka-
zane mieszkańcowi w ciągu 7 dni 
od daty złożenia odwołania.

Głosowanie
Głosowanie odbędzie się przy 

pomocy karty do głosowania; 
w wersji elektronicznej na plat-
formie Budżet Obywatelski na wa-
brzezno.com; w wersji papierowej, 
która będzie dostępna w sekreta-
riacie Urzędu Miasta w dni pracu-
jące w godz. 7.15 – 15.15; w siedzibie 
Straży Miejskiej – w dniu pracują-
ce w godz. 15.15 – 22.00, w dni wol-
ne od pracy w godz. 8.00 – 22.00.

Głosować można tylko jeden 
raz. Na karcie do głosowania bę-
dzie można wybrać dowolną liczbę 
zadań z zastrzeżeniem, że suma 

wartości wszystkich zadań nie 
może przekroczyć kwoty 500.000 
zł. Nad prawidłowym przebiegiem 
głosowania czuwać będzie komi-
sja, powołana przez burmistrza 
Wąbrzeźna. Ona też sporządzi 
protokół z głosowania.

Za wybrane do realizacji za-
dania uznane będą te, które uzy-
skają największą liczbę głosów 
wąbrzeźnian, aż do wyczerpania 
kwoty budżetu obywatelskiego. 
W przypadku gdy wartość kolej-
nego z listy zadania przekracza 
kwotę pozostałą po zsumowa-
niu projektów będących na liście 
przed tym zadaniem, zadania tego 
nie umieszcza się na liście zadań 
przyjętych do realizacji, a wybiera 
się kolejne z listy, którego wartość 
odpowiada pozostałej kwocie.

Harmonogram przeprowa-
dzenia Budżetu Obywatelskiego 
2020

• składanie formularzy pro-
jektu zadań wraz z listami popar-
cia – od 30 maja do 30 czerwca 
2019 r.,

• weryfikacja złożonych pro-
jektów – do 10 lipca 2019 r.,

• proces odwoławczy od nega-
tywnie zaopiniowanych projektów 
zgłoszonych zadań – od 11 lipca do 
25 lipca 2019 r.,

• publikacja listy projektów 
przyjętych do głosowania – do 26 
lipca 2017 r.,

• głosowanie: od 1 sierpnia do 
16 września 2019 r.,

• ogłoszenie wyników głoso-
wania do 20 września 2019 r.

Szczegółowe wymagania, tryb 
i zasady przeprowadzenia określa 
regulamin budżetu obywatelskie-
go. Wysokość środków na budżet 
obywatelski, harmonogram dzia-
łań, wzory karty do głosowania 
określa zarządzenie burmistrza 
Wąbrzeźna. Informacje telefonicz-
ne 56 688 45 07. Odpowiednie dru-
ki i treści uchwał dot BO znajdzie-
cie na stronie UM Wąbrzeźno.

(ak), fot. nadesłane

Wąbrzeźno

Zatrzymali dwa prawka
Czwartkowe popołudnie stanęło pod znakiem zdecydowanych działań policjan-
tów na drodze. Funkcjonariusze drogówki zatrzymali prawo jazdy młodemu kie-
rowcy, który już po raz kolejny złamał przepisy drogowe oraz mężczyźnie jadące-
mu przez obszar zabudowany ponad 100km/h!

W miniony czwartek (23.05.19 
r.) policjanci ruchu drogowego mie-
rzyli prędkość pojazdów na drodze 
wojewódzkiej 534 w Jarantowicach. 
Tuż po godzinie 16:00 do kontro-

li zatrzymali 22-letniego kierowcę 
opla, który przekroczył dozwolo-
ną prędkość o 32 km/h. Po spraw-
dzeniu w systemie okazało się, że 
mieszkaniec Wąbrzeźna jest tzw. 

młodym kierowcą, ponieważ po-
siada prawo jazdy krócej niż 2 lata, 
a w przeszłości był już dwukrotnie 
karany za spowodowanie zagroże-
nia w ruchu drogowym.

Oznaczało to dla niego, że poza 
mandatem karnym za przekrocze-
nie prędkości, stracił również pra-
wo jazdy. Godzinę później ten sam 
patrol kontrolował prędkość aut 
przejeżdżających przez m. Małe 
Pułkowo. Krótko po 17.00 „policyj-

ny laser” wskazał 108 km/h audi 
pędzącego przy ograniczeniu do  
50 km/h. 62-letni mieszkaniec Wą-
brzeźna ukarany został wysokim 
mandatem i stracił prawo jazdy na 
najbliższe 3 miesiące.

(ak), fot. ilustracyjne
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O G Ł O S Z E N I E

Gmina Dębowa Łąka

Koleżeńskie spotkanie 
strażaków w Osieczku
Strażacy ochotnicy nie tylko biorą udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, 
czy uczestniczą w zawodach pożarniczych, ćwiczeniach, szkoleniu związanych 
z poprawą skuteczności niesienia pomocy innym. Zajmują się także działalnością 
sportową, kulturalną, a także niesieniem pomocy socjalnej w swoich środowi-
skach. Równie chętnie spotykają się też na płaszczyźnie towarzyskiej. 

– Trudno sobie wyobrazić na-
sze święta państwowe, samorzą-
dowe czy kościelne bez obecności 
strażaków w galowych mundu-
rach, trzymających sztandary swo-
ich jednostek. W zamian za swoje 
działania nie oczekują ani zapłaty, 
ani nadzwyczajnych podziękowań 
– ocenia kronikarz OSP naszego 
powiatu Janusz Marcinkowski. – 

Druhom wystarczy poczucie satys-
fakcji z przynależności do tej powa-
żanej społecznie organizacji oraz 
przeświadczenie, że są potrzebni. 
Strażacy mają też poczucie silnej 
więzi – braterstwa, które kształ-
tuje się we wspólnych robotach. 
Czasem też organizują na własny 
użytek koleżeńskie, prywatne spo-
tkanie, np. raz w roku czynią tak 

członkowie Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku OSP RP w Wą-
brzeźnie. Zawsze chodzi o to samo: 
o spotykanie z przyjaciółmi, tak dla 
przyjemności, dla oderwania się na 
parę godzin od zwykłego, czasem 
szarawego życia – dodaje.

W tym roku druhowie z za-
rządu powiatowego OSP 24 maja 
zjechali do gościnnego domu pań-

stwa Hanny i Mirosława Macikow-
skich w Osieczku. – Na ich posesji 
znajduje się pięknie zagospodaro-
wany staw z  letnim domkiem, al-
taną i miejscem na  „posiedzenie” 
– wyjaśnia Janusz Marcinkowski. 
– Gospodarze spotkania to ludzie 
bardzo zajęci, ale także gościnni. 
Mają nieduże gospodarstwo rolne, 
prowadzą we wsi bar, sporo czasu 
poświęcają na  urządzanie domu 
i jego otoczenia. Pani domu upra-
wia między innymi wielkie ilości 
kwiatów, które upiększają nie tylko 

jej własne „podwórko”. Trzeba rów-
nież dodać, iż  pan Mirosław jest 
czynnym strażakiem, a poza tym 
wieś obdarza go funkcją sołtysa, 
co jest równie zajmujące. Jednym 
słowem państwo Macikowscy wy-
korzystują wszystkie możliwości, 
jakie daje im los i nigdy nie zakopali 
„biblijnych talentów”, a wręcz stale 
pomnażają je, stwarzając własnymi 
rękoma swój „raj na ziemi” – oce-
nia Janusz Marcinkowski.

(krzan)
Fot. (nadesłane)

GMINA PŁUŻNICA  W Płużnickim Parku Inwestycyjnym pojawił się kolejny inwestor. W ciągu dwóch 
najbliższych lat chce wybudować i oddać do użytki zakład recyklingu tworzyw sztucznych. Odpowiednią 
umowę przedstawiciele firmy podpisali w maju z władzami gminy

Jest kolejny inwestor

Przedstawiciele firmy Le-
Maks s.c. z Wąbrzeźna Dariusz 
Lenartowski i Piotr Lewandow-
ski podpisali z wójtem gminy 
Marcinem Skonieczką warun-

kową umowę zakupu działki 
o powierzchni 0,8528 ha w Płuż-
nickim Parku Inwestycyjnym. 
W ciągu dwudziestu czterech 
miesięcy zamierzają wybudo-

wać i oddać do użytku zakład 
recyklingu tworzyw sztucznych.

– Transakcja obejmuje 
dwie umowy. Pierwsza z nich 
to warunkowa umowa sprzeda-
ży, sporządzona w formie aktu 
notarialnego. Warunkiem prze-
niesienia własności gruntu jest 
postawienie budynku produk-
cyjnego o powierzchni min. 500 
m2 i zatrudnienie 6 osób na pe-
łen etat, w terminie 30 miesięcy 
od podpisania – wyjaśnia wójt 
Marcin Skonieczka. – Określona 
w przetargu cena zakupu wyno-
si 174 tys. zł netto, czyli 20,40 
zł za 1 m2. Do czasu sprzedaży 
właściwej, kupujący będzie ko-
rzystał z nieruchomości na pod-
stawie umowy dzierżawy.

Jak oceniają władze gminy, 
takie rozwiązanie jest korzystne 
dla obydwu stron. – Firma na 

początku realizacji inwestycji 
nie musi ponosić kosztów zaku-
pu gruntu. Ma jednak gwarancję 
zawarcia umowy przyrzeczonej 
wraz z określoną już teraz ceną. 
Z kolei gmina nie musi oddawać 
dotacji ze środków Unii Euro-
pejskiej, pozyskanych na zakup 
tych gruntów, a ponadto ma 
gwarancję, że nieruchomość 
zostanie zagospodarowana 
zgodnie z przeznaczeniem na 
działalność przemysłową – pod-
kreśla wójt. – Bardzo się cieszę, 
że lokalna firma zdecydowa-
ła się zainwestować na terenie 
Płużnickiego Parku Inwestycyj-
nego. To potwierdzenie, że na-
sza oferta jest atrakcyjna nie 
tylko dla międzynarodowych 
firm, ale również dla rozwijają-
cych się przedsiębiorstw z na-
szego regionu – ocenia Marcin 

Skonieczka.
Przypomnijmy, że Płużnicki 

Park Inwestycyjny o łącznej po-
wierzchni 22,2 ha powstał w 2015 
roku. Teren jest objęty miejsco-
wym planem zagospodarowa-
nia, co znacząco przyspiesza 
proces inwestycyjny, ponadto 
jest uzbrojony w infrastrukturę 
(drogi, gaz ziemny, energię elek-
tryczną, wodę oraz kanalizację). 
Dodatkowym udogodnieniem 
jest zwolnienie inwestujących 
przedsiębiorców z podatku od 
nieruchomości na okres do 5 lat 
w ramach pomocy de minimis. 
Niewątpliwą zaletą PPI jest rów-
nież lokalizacja – 6 km od węzła 
autostrady A1 i dostępność lot-
nisk międzynarodowych (Byd-
goszcz oraz Gdańsk).

(krzan)
Fot. (nadesłane)
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Warto sięgnąć po stypendium
POWIAT  Tegoroczni absolwenci szkół średnich mają szansę na zdobycie finansowego wsparcia, dzięki 
któremu studiowanie stanie się łatwiejsze. Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska po raz kolejny za-
chęca maturzystów do aplikowania o pomoc finansową w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. 
Przez pierwszy rok studiów młodzi ludzie mogą otrzymywać po 500 zł miesięcznie

R E K L A M A

Rekrutacja do programu 
zacznie się 1 lipca i potrwa do 
14 sierpnia, prowadzona bę-
dzie wyłącznie elektronicznie. 
Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie internetowej 
http://www.stypendia-pomo-
stowe.pl/

Jak wyjaśnia Maciej Ra-
taj, LGD umożliwia młodym 
mieszkańcom gmin Dębowa 
Łąka, Książki, Ryńsk oraz mia-
sta Wąbrzeźna uzyskanie po-
mocy materialnej na pierwszy 
rok studiów. Wysokość stypen-
dium to 5 tys. złotych, czyli 
500 zł miesięcznie, wypłacane 
przez 10 miesięcy roku akade-
mickiego. Autorem i jednocze-
śnie Partnerem Programu jest 
Polsko-Amerykańska Fundacja 
Wolności. Pozostali Partnerzy to 

Narodowy Bank Polski, Fundacja 
Wspomagania Wsi oraz koalicja 
lokalnych organizacji pozarzą-
dowych. Program realizowany 
jest przy wsparciu organizacyj-
nym Agencji Nieruchomości Rol-
nych, a zarządza nim Fundacja 
Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Aby początki 
były łatwiejsze
– O stypendium na pierw-

szy rok studiów może aplikować 
każdy tegoroczny maturzysta, 
który dobrze zda egzaminy ma-
turalne, tj. uzyska odpowiednią 
liczbę punktów na maturze oraz 
zostanie przyjęty w roku akade-
mickim 2019/2020 na I rok dzien-
nych studiów I stopnia lub I rok 
dziennych jednolitych studiów 
magisterskich, realizowanych 
w polskich publicznych uczel-

niach akademickich – wyjaśnia 
Maciej Rataj, dyrektor biura 
Stowarzyszenia LGD Ziemia Wą-
brzeska. – Program skierowany 
jest do młodzieży mieszkającej 
na wsi lub w mieście do 20 tys. 
mieszkańców. Bardzo ważna jest 
sytuacja materialna osoby, która 
będzie starać się o pomoc. Re-
gulamin określa, że miesięczny 
dochód na osobę w rodzinie nie 
może przekraczać 1.688 zł brut-
to. Jeśli członkiem rodziny jest 
dziecko legitymujące się orze-
czeniem o niepełnosprawności 
lub stopniu niepełnospraw-
ności, do dochodu nie wlicza 
się świadczeń otrzymywanych 
w związku z tą niepełnospraw-
nością. Dochód ustala się biorąc 
pod uwagę czerwiec tego roku – 
wyjaśnia Maciej Rataj. 

Rekomendacja LGD 
niezbędna
– Aby móc wnioskować 

o stypendium, maturzysta musi 
jeszcze posiadać rekomendację 
lokalnej organizacji pozarządo-
wej, uczestniczącej w bieżącej 
edycji Programu Stypendiów 
Pomostowych SEGMENT II (taką 
organizacją jest właśnie LGD 
Ziemia Wąbrzeska). Wniosek 
o udzielenie rekomendacji moż-

na pobrać na naszej stronie in-
ternetowej www.lgdwabrzezno.
pl w zakładce Stypendia Pomo-
stowe i złożyć w Biurze LGD – 
tłumaczy Michalina Balawajder, 
animatorka projektów społecz-
nych.

Liczbę punktów każdy matu-
rzysta może obliczyć samodziel-
nie, korzystając z algorytmu 
podanego na stronie interne-
towej programu. Brane są pod 
uwagę tylko egzaminy pisemne 
z przedmiotów obowiązkowych 
i dodatkowych, zdanych na po-
ziomie podstawowym i rozsze-
rzonym.

Po pozytywnym rozpatrze-
niu wniosku o rekomendację 
przez Biuro LGD oraz otrzyma-
niu decyzji o przyjęciu na studia, 
maturzysta wnioskuje o stypen-
dium, korzystając z aplikacji on-
line dostępnej na stronie www.
stypendia-pomostowe.pl. Apli-
kacja będzie aktywna od 1 lipca 
do 14 sierpnia 2019 r., do godziny 
16.00. Po wypełnieniu wniosku 
należy go wydrukować i dostar-
czyć najpóźniej do 23 sierpnia 
wraz z wymaganymi załączni-
kami do Biura LGD w Wąbrzeź-
nie. Wybór stypendystów będzie 
przeprowadzany przez Komisję 

Stypendialną LGD w terminie 
do 31 sierpnia. Następnie doku-
menty zostaną przekazane do 
Fundacji Edukacyjnej Przedsię-
biorczości jako administratora 
Programu Stypendiów Pomo-
stowych. Ostateczna lista sty-
pendystów zostanie ogłoszona 
najpóźniej do 10 października.

Pomoc również 
w kolejnych latach
Po pierwszym roku sty-

pendyści, którzy osiągnęli do-
bre wyniki w nauce, będą mogli 
ubiegać się o stypendia na ko-
lejny rok studiów, stypendia ję-
zykowe, stypendia na wyjazd na 
zagraniczną uczelnię, stypendia 
doktoranckie oraz staże w Sta-
nach Zjednoczonych i w kraju.

Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Ziemia Wą-
brzeska uczestniczyła dotąd 
w dwóch edycja Programu Sty-
pendiów Pomostowych – w 2017 
i 2018 r. Udział w ogólnopol-
skim programie stypendialnym 
umożliwił wsparcie finansowe 
dziewięciorga studentów pierw-
szego roku studiów. Dodatkowo 
spośród tych osób dwie uzyska-
ły stypendia na II rok studiów.

(krzan), fot. ilustracyjne

Wąbrzeźno

Bomba w starostwie
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie otrzymało anonimowy list z informacją 
o podłożeniu bomby w jego siedzibie. Przeprowadzono ewakuację i sprawdzono 
budynek. Na szczęście były to tylko ćwiczenia.

W piątek (24.05.19 r.) o godz. 
11:00 do starostwa wpłynął list 
z informacją o podłożeniu ła-

dunku wybuchowego. Starosta 
Krzysztof Maćkiewicz zarządził 
natychmiastową ewakuację pra-

cowników i petentów. Na miej-
sce przybyły trzy patrole policji, 
funkcjonariusze odprowadzili 

ewakuowane osoby w bezpiecz-
ne miejsce i odizolowali miejsce 
zagrożenia.

Funkcjonariusze z grupy 
rozpoznania minersko-piro-
techniczego sprawdzili wnętrze 
budynku. Na miejscu działań 
obecni byli komendanci powia-

towi policji i państwowej stra-
ży pożarnej. Ćwiczenia miały 
na celu sprawdzenie gotowości 
i koordynację współdziałania 
służb ratunkowych w tego typu 
przypadkach.

(ak), fot. KPP Wąbrzeźno
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Święto smaku i tradycji
WĄBRZEŹNO  Lato na polskiej wsi powinno pachnieć przygodą i zdrową żywnością. Wiedzą o tym 
mieszkanki powiatu wąbrzeskiego, które w tym roku reprezentowały nasz region w Targach Turystycz-
no-Ogrodniczych w Minikowie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Mini-
kowie zorganizował weekendo-
we Targi Turystyczno-Ogrod-
nicze w dniach 11 i 12 maja pod 
hasłem „Lato na wsi – święto 
smaku i tradycji”.

– Inicjatywa o charakterze 
edukacyjno-promocyjnym ma 
na celu przede wszystkim pro-
mocję działalności pozarolniczej 
oraz dziedzictwa kulturowego 
i kulinarnego terenów wiejskich 
– tłumaczy Elżbieta Lubomska, 
kierownik Powiatowego Zespołu 
Doradztwa Rolniczego w Wą-
brzeźnie. – Podobnie jak w la-
tach poprzednich, także i w tym 
roku targi cieszyły się dużym 
zainteresowaniem wystawców 
i zwiedzających.

Niezmiennie najbardziej 
docenianą atrakcją imprezy jest 
największa w województwie 
kujawsko-pomorskim wystawa 
ogrodnicza, na której uczestni-
cy targów mogą nabyć rośliny 
nasadzeniowe, krzewy ozdob-

ne, drzewka owocowe, nasiona 
oraz cebule prosto od produ-
centa. Również stoisko powiatu 
wąbrzeskiego cieszyło się zain-
teresowaniem miłośników wsi 
i przyrody. W tym roku członki-
nie Stowarzyszenia Kół Gospo-
dyń Wiejskich gminy Ryńsk oraz 
podopieczni Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Wąbrzeźnie zapre-
zentowali na targach swoje pra-
ce rękodzielnicze. Impreza była 
także wyzwaniem dla kobiet 

z nowopowstałego Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Blizienku, które 
przygotowały na stoisko trady-
cyjne potrawy i desery, m.in. 
kluski ziemniaczane z kapustą 
oraz słodkie rogaliki. 

Działaczkom towarzyszy-
ły Emilia Sroka, która od lat 
prowadzi w zieleniu rolniczy 
handel detaliczny i w weekend 
chętnie podzieliła się swoim do-
świadczeniem z uczestnikami 
targów, przygotowując bogatą 

i różnorodną ofertę przetwo-
rów owocowych i warzywnych 
oraz Danuta Nowacka, miesz-
kanka Dębowej Łąki, pasjonatka 
rękodzieła i tradycyjnej kuchni. 
Lokalna Grupa Działania Ziemi 
Wąbrzeskiej przekazała na sto-
isko liczne materiały promujące 
powiat.

Dobrą zabawę w Minikowie 
zagwarantował również wszyst-
kim zebranym „Turniej Powia-
tów”, który po raz trzeci odbył 

się w niedzielę 12 maja.” Spo-
śród dziewiętnastu powiatów 
województwa biorących udział 
w targach do kolejnej edycji 
konkursu zgłosiło się siedemna-
ście czteroosobowych drużyn. 
Region wąbrzeski reprezento-
wały: Elżbieta Lubomska, Emilia 
Sroka, Anna Sobieska oraz Anna 
Król. Każda grupa zmierzyła się 
z wieloma zadaniami, po to aby 
wyłonić ten jeden, najlepszy 
w 2019 roku powiat. Pierwsze 
miejsce zdobyła drużyna po-
wiatu chełmińskiego, drugie zaś 
powiat inowrocławski. Na po-
dium znalazł się także powiat 
sępoliński.

Wyjazd zorganizowany został 
przez Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Wąbrzeźnie i współ-
finansowany przez Starostwo Po-
wiatowe w Wąbrzeźnie i Stowa-
rzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich 
Gminy Ryńsk. Wzięło w nim udział  
41 osób z terenu naszego powiatu.

(olagoralska)
 fot. nadesłane

Gmina Dębowa Łąka

OSP zawsze przygotowane
Mieszkańcy Dębowej Łąki przeżyli w ubiegłym tygodniu emocjonujące chwile. 
Dźwięki syren, kilka strażackich wozów bojowych i spore zamieszanie wokół 
urzędu gminy zapowiadały dramatyczne wydarzenia.

Pożar kotłowni w Urzędzie 
Gminy w Dębowej Łące. Dwie oso-
by uwięzione w budynku! Mogło 
być gorąco, ale na szczęście okazało 

się, że to tylko scenariusz ćwiczeń 
strażaków z gminnych jednostek 
OSP. W czwartek 23 maja odbyły się 
coroczne ćwiczenia komendanta 

gminnego OSP dla lokalnych jed-
nostek ochotniczych, połączone 
z realizacją kalendarza szkolenio-
wego Państwowej Straży Pożar-

nej. – W ćwiczeniach wzięło udział 
łącznie siedem zastępów – 5 zastę-
pów Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz 2 zastępy z Państwowej Stra-
ży Pożarnej  – wyjaśnia Sławomir 
Szmytkowski. – Scenariusz ćwiczeń 
zakładał w pierwszej fazie opano-
wanie pożaru kotłowni w budyn-
ku urzędu, a następnie ewakuację 
wszystkich osób znajdujących się 
w budynku – dodaje komendant 
gminny OSP w Dębowej Łące. 

Ćwiczenia były zaskoczeniem 

dla pracowników urzędu, którzy 
musieli działać jak w przypadku 
prawdziwego zagrożenia. – Wzbu-
dziły jednak zainteresowanie i po-
zwoliły wypracować wnioski na 
wypadek faktycznego zdarzenia – 
ocenia Sławomior Szmytkowski. 

Ćwiczenia zakończyły się omó-
wieniem i analizą postępowania 
służb, a następnie tradycyjnym 
ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. 

(krzan)
Fot. (nadesłane)
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sztuka dla wąbrzeskich 
kobiet i matek

WĄBRZEŹNO  24 maja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wąbrzeźnie odbył się wyjąt-
kowy event poprzedzający Dzień Matki

W piątkowe popołudnie 
o godz. 17 mieszkanki Wąbrzeź-
na wzięły udział w interdyscy-
plinarnym projekcie o nazwie 
„Wewnętrzna bogini” zaprezen-
towanym przez cztery młode 
i zdolne artystki: Ewelinę Wol-
ską, Jagodę Kurek, Martynę Kaw-
zan i Małgorzatę Dembowską. 

Wernisaż autorstwa Wol-
skiej i Dominiki Grochowskiej 
połączony został w gmachu bi-
blioteki z prelekcją Jagody Kurek 
na temat kobiecych archetypów 
i ich funkcji w kulturze oraz mu-
zycznymi interpretacjami żeń-

skich aspektów w wykonaniu 
Kawzan. Wąbrzeźnianki mogły 
również skosztować aromatycz-
nych ziołowych mieszanek przy-
gotowanych przez Dembowską 
i Sarę Orzechowską. 

Rok temu artystki zreali-
zowały ten wyjątkowy projekt 
w kawiarni Wejściówka przy 
Teatrze im. Wiliama Horzycy. 
„Wewnętrzna bogini” spotkała 
się wówczas z zainteresowa-
niem toruńskich środowisk ar-
tystycznych i feministycznych. 
Utalentowanie kobiety postano-
wiły więc powtórzyć swój sukces 

w Wąbrzeźnie.
– W ramach studiów kul-

turoznawczych pomyślałyśmy 
o naszym projekcie – tłumaczy 
Wolska. – Udało nam się uzyskać 
dofinansowanie i przygotować 
materiały do wystawy, którą mo-
żemy pokazywać wszystkim, nie 
tylko kobietom, bo tak naprawdę 
nasz wernisaż poświęcony jest 
tematyce wewnętrznych głosów 
towarzyszącym wszystkim. Rok 
naszej wspólnej artystycznej 
pracy dużo w nas zmienił. Kie-
dy poznałam Martynę, obie by-
łyśmy niezadowolone z tego, co 

robimy w życiu. Wreszcie nad-
szedł chyba ten moment, kiedy 
mogę powiedzieć, że moimi pra-
cami plastycznymi zainspirowa-
łam Martynę i strasznie mnie 
to wzrusza. Jestem wdzięczna 
dziewczynom za przyjaźń i pra-
cę. 

Nie po raz pierwszy biblio-
teczna impreza połączyła sztu-
kę z nauką. Podczas wykładu 
wąbrzeźnianki dowiedziały się 
m.in. co łączy kobietę z naturą:

– Kobieta rodzi, kobieta jest 
piękna, zmienna, nieokiełznana 
i cykliczna – wymienia Jagoda 

Kurek. – Kultura zaczęła jednak 
szybko wypierać i demonizować 
te wartości.

– Kiedyś mówiono „mat-
ka – to brzmi dumnie” – doda-
je Aleksandra Kurek, dyrektor 
MiPBP. – Na naszym spotkaniu 
dowiedziałyśmy się, że matka to 
przede wszystkim kobieta. Mam 
nadzieję, że zrozumiałyśmy, jak 
ważna jest kobiecość, jak wielka 
jest zarówno matka od zarania 
dziejów, jak i matka współcze-
sna.

Tekst i fot. (olagoralska)

Wąbrzeźno

Najpiękniejsze portrety mam
Mamę uśmiechniętą, zamyśloną, zapracowaną i radosną można oglądać na po-
konkursowej wystawie w Wąbrzeskim Domu Kultury. Ekspozycja to efekt roz-
strzygniętego 24 maja konkursu pn. „Moja mama”.

Jury nagrodziło i wyróżni-
ło następujące osoby: Kategoria 
przedszkola: I m. – Diana Kozakie-
wicz, MDK  Biłgoraj; II m . – Alicja 
Świerad, Płużnica; III m. – Nina Ja-
błońska, Akademia Kreatywnego 
Malucha WDK. Wyróżnienia: Jagoda 
Nelkowska, Szkoła Podstawowa  
Łobdowo o/przedszkolny.

Kategoria szkoły podstawowe: 
I m. – Nela Bugała, Szkoła Podsta-
wowa nr 2 Wąbrzeźno; II m. – Szy-
mon Gumiński, Szkoła Podstawowa 
Radzyń Chełmiński; III m. –Marcel 
Kania, Szkoła Podstawowa nr 2 
Wąbrzeźno. Wyróżnienia: Mikołaj 
Krasowiak, Szkoła Podstawowa  

nr 3 Wąbrzeźno; Lidka Dylewska, 
Szkoła Podstawowa Jarantowi-
ce; Zosia Zduniak, Podstawowa  
nr 3 Wąbrzeźno; Patrycja Kordow-
ska, Akademia Kreatywnego Ma-
lucha WDK; Weronika Skoczylas, 
Szkoła Podstawowa Rzeszów; Zofia 
Sibińska, Szkoła Podstawowa Błasz-
ki; Milena Chuk, Pałac Młodzieży 
Gdańsk.

Laureaci otrzymali nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy. Wystawę 
można oglądać w godzinach pracy 
jednostki. Zwycięzcom gratuluje-
my!

(krzan)
Fot. (nadesłane)
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Majowe spotkania 
dla dorosłych i dzieci

GMINA RYŃSK  23 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pływaczewie odbyło się spotkanie 
autorskie z Tomaszem Stochmalem. Tydzień później na scenie placówki zaprezentowali się aktorzy 
z krakowskiego Teatru Maska

Tomasz Stochmal w czwart-
kowe popołudnie zabrał miesz-
kańców Pływaczewa w melan-
cholijną podróż po zapomnianych 
i nieremontowanych liniach kole-
jowych w województwie kujaw-
sko – pomorskim

- Gość naszej biblioteki to nie-
zwykle pracowity i płodny pisarz, 
autor bajek dla dzieci oraz bloga – 
mówi Grażyna Góralska, kierow-
nik GBP w Pływaczewie. – Tym 
bardziej cieszy fakt, że Stochmal 
wydał przewodnik poświęcony 
tematyce kolejowej. Dużo miesz-
kańców naszej wsi i okolicznych 
miejscowości pracuje i pracowało 

na kolei. Z wyprzedzeniem wy-
słaliśmy zaproszenia potencjalnie 
zainteresowanym tym tematem 
pływaczewianom.

Przewodnik Stochmala prze-
pełniony jest zdjęciami linii ko-
lejowych, przystanków, ładowni, 
mostów oraz wiaduktów. Pisarz 
podczas pracy nad książką miał 
świadomość, że niechciane dzie-
dzictwo, jakim są opuszczone 
koleje, pozostawione same sobie, 
bez opieki, utrzymania i remon-
tów, wkrótce znikną z krajobra-
zu, dlatego też udokumentował 
interesujące obiekty, by przede 
wszystkim dzieci i młodzież mo-

gły zapoznać się z ich historią.
27 maja natomiast GBP w Pły-

waczewie odwiedzili podopieczni 
oddziałów przedszkolnych z Zie-
lenia, Wałycza i Ryńska oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Ryńsku. Mieli oni okazję obej-
rzeć spektakl w reżyserii Teatru 
Maska pt. „Prastara książnica – 
skarb i tajemnica”. Barwne przed-
stawienie miało na celu promocję 
czytelnictwa oraz świadomego 
korzystania z zasobów internetu.

Oba spotkania zostały zreali-
zowane w ramach ogólpolskiego 
Tygodnia Bibliotek.

Tekst i fot. (olagoralska)

Wąbrzeźno

Obejrzyj miasto z lotu ptaka
6 czerwca (czwartek) o godz. 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury odbędzie się 
otwarcie wystawy fotograficznej Marcina Zduniaka pt. „Wąbrzeźno z drona”. Fo-
tografik prowadzi także facebook`owy profil „Wąbrzeźno z drona”, na którym 
prezentuje swoje prace. Podczas wystawy można będzie osobiście porozmawiać 
z autorem niebanalnych kadrów.

Jak informują organizato-
rzy, autor ekspozycji od 22 lat 
zawodowo zajmuje się filmo-
waniem i fotografią. – Moja hi-
storia  tak naprawdę zaczęła się 
od pierwszego aparatu „Smiena 
8m”, który dostałem na pierw-
szą komunię. Ta pasja z czasem 
pogłębiała się i trwa do dziś – 
mówi Marcin Zduniak. – Dojście 
do tego momentu, w którym 
teraz jestem, wymagało ode 
mnie wiele poświęcenia, czasu, 
rozwijania zainteresowań vide-
o-fotograficznych, a także zro-
zumienia, że chcę czegoś więcej, 
bardziej ambitnie. W moich ka-
drach zaczęło mi czegoś bra-
kować. Doszedłem do wniosku, 
że brakuje w mojej pracy ujęć 
lotniczych. Pierwszą inwesty-
cją w sprzęt latający był zakup 
zdalnie sterowanego modelu 
śmigłowca z silnikiem benzyno-
wym. W tym czasie były tylko 
trzy takie modele na całą Pol-
skę. Problem polegał na tym, 
że części sprowadzałem z Japo-
nii, a w Stanach Zjednoczonych 
zbudowano mi specjalne pod-
wozie oparte na żyroskopach 
i wszystko trzeba było połączyć. 

Modelarstwo i elektronika były 
mi obce, więc wszystkiego mu-
siałem się dosyć szybko uczyć. 
Nawet kiedy sprzęt już działał, 
to była wieczna walka np. z wi-
bracjami od spalinowego silnika, 
które powodowały zniekształ-
cenia obrazu. Utrudnieniem 
była też niełatwa nauka latania 
modelami śmigłowców. W cza-
sie, kiedy na światło dzienne 
wypłynęły drony, zrobiło się 
łatwiej, nowoczesne systemy 
wspomagają operatorów, lata 
się bezpieczniej i można skupić 
się wyłącznie na kadrowaniu. 
Aczkolwiek zapachu spalin i ha-
łasu silnika brakuje mi do dzisiaj 
– mówi autor wystawy. – Cią-
gle uczę się czegoś nowego.  Nie 
opieram się na schematach. Sta-
ram się, aby każdy kadr był inny. 
Szukam światła, odpowiedniego 
ujęcia, widoku. To jest właśnie 
ta moja fotografia lotnicza – 
dodaje Marcin Zduniak. 

Ekspozycja w domu kultury 
została przygotowana z okazji 
Dni Wąbrzeźna ‘2019.

(krzan)
Fot. (Marcin Zduniak)
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Świętowali 20 lat istnienia koła
WĄBRZEŹNO  23 maja br. Wąbrzeskie Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospo-
litej Polskiej obchodziło jubileusz 20-lecia powstania

W spotkaniu oprócz członków 
koła uczestniczyli: prezes Kujaw-
sko-Pomorskiego Zarządu Wo-
jewódzkiego Związku Emerytów 
i Rencistów Pożarnictwa RP w To-
runiu Włodzimierz Marasz; zastęp-
ca kujawsko-pomorskiego komen-
danta wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. 
Sławomir Herbowski; komendant 
powiatowy Państwowej Straży Po-
żarnej w Wąbrzeźnie st. bryg. Ja-
nusz Woźniak; burmistrz Wąbrzeź-

na Tomasz Zygnarowski; kierownik 
Sekcji Organizacyjno-Kadrowej Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie asp. 
Justyna Jakielaszek; prezes zarzą-
du oddziału powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Wą-
brzeźnie dh. Jarosław Herbowski 
oraz prezes zarządu Koła Emery-
tów i Rencistów Policyjnych w Wą-
brzeźnie Stanisław Kwiatkowski.

Uroczystość otworzył prezes 

Koła Janusz Kopczyński, witając 
przybyłych członków koła oraz 
zaproszonych gości. Następnie po-
wiedział kilka słów o działalności 
koła w okresie minionego 20-lecia, 
rozpoczynając od pierwszych lat, 
gdzie głównie organizowane były 
spotkania z okazji  Dnia Strażaka, 
spotkania bożonarodzeniowe i no-
woroczne.

– W miarę upływu lat oraz na-
bierania doświadczenia działalność 
naszą rozszerzyliśmy o organizację 
wycieczek. W czasie tych wojaży 
zwiedziliśmy nasz kraj od morza 
po góry, postawiliśmy nasze stopy 
1602m npm (Śnieżka), ale również 
zjechaliśmy 600 m pod powierzch-
nię ziemi (kopalnia soli Kłodawa), 
były gorące kąpiele w wodach 
termalnych w Uniejowie oraz na 
Malcie w Poznaniu. Po kilu latach 
postanowiliśmy organizować nasze 
wyjazdy poza granice  kraju. Zwie-
dziliśmy między innymi: Lwów, 
Bratysławę, Budapeszt, Wiedeń 
i Pragę. W 2011 roku miała miejsce 

długo oczekiwana wycieczka do Pa-
ryża i  Brukseli oraz wypoczynek na 
wyspie Tropikalnej pod Berlinem. 
W następnych latach były niezapo-
mniane wycieczki do pięknej Chor-
wacji, którą odwiedzaliśmy kilka-
krotnie. W pamięci  mamy również 
następne wycieczki do Hiszpanii, 
Włoch oraz wypoczynek na prze-
pięknej Majorce – mówi prezes 
Kopczyński. – Jubileusz był również 
okazją do wręczenia odznaczenia 
„Zasłużony dla ZEiRP RP” naszemu 
koledze, byłemu komendantowi 
powiatowemu PSP w Wąbrzeźnie 
Zdzisławowi Piotrowskiemu.

Wręczone zostały legitymacje 
nowym członkom koła: Annie Wę-
glerskiej, Barbarze Henryszewskiej, 
Elżbiecie Kopczyńskiej, Mirosławie 
Chrapińskiej i Krzysztofowi Choj-
nickiemu. Członkowie założyciele 
koła otrzymali listy gratulacyjne, 
a prezes Janusz Kopczyński i skarb-
nik Ryszard Henryszewski dodat-
kowe podziękowania na 20 lat peł-
nienia swoich funkcji.

Wszyscy zaproszeni goście 
oraz członkowie koła otrzymali 
okolicznościowe medale pamiąt-
kowe wybite specjalnie z okazji 
20-lecia koła. – Tradycją naszych 
spotkań są życzenia składane tym 
członkom, którzy w danym półro-
czu obchodzą swój okrągły jubile-
usz, poczynając od 65. urodzin. Tak 
było i tym razem, życzenia i kwiaty 
otrzymali: kol. Radzimiński Henryk 
– 70-latek, który miał to szczęście, 
urodzić się 4 maja, czyli w Dzień 
Strażaka, dlatego też został i jest 
nadal druhem oraz kol. Biernacki 
Andrzej – 65-latek, który urodził 
się 10  maja.

Kolejnym punktem spotkania 
były wystąpienia gości, odczytywa-
nie listów gratulacyjnych, życzenia 
powodzenia i dalszych lat aktywnej 
działalności. Po zakończeniu części 
oficjalnej był wspólny obiad, kawa 
i ciasto oraz serdeczne rozmowy, 
wspominanie minionych lat i oglą-
danie kroniki koła.

(ak), fot. Anna Węglerska

Wąbrzeźno

Sprawdź swój 
talent fotograficzny
Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficz-
nego pt. „Wąbrzeźno moje miasto”. Organizatorzy podkreślają, że celem realizowanej 
inicjatywy jest pokazanie w niebanalny sposób ciekawych zakątków Wąbrzeźna.

– Konkurs przeznaczony jest 
dla fotografów profesjonalnych 
oraz amatorów. Warunkiem 

uczestnictwa jest dostarczenie 
trzech wywołanych fotografii, 
przedstawiających oryginalne 

i nietuzinkowe ujęcia naszego 
miasta – wyjaśnia Marlena Ty-
wanek. – Jeżeli lubisz spacery 

z aparatem, to nasza oferta jest 
właśnie dla Ciebie Wędrówki 
w poszukiwaniu nietypowych 
widoków i krajobrazów mogą 
być inspiracją do rozwijania się 
nowej pasji, jaką jest fotografo-

wanie – dodaje.
Prace można nadsyłać pocz-

tą lub składać osobiście w Dzia-
le Animacji Kultury WDK, do  
7 czerwca 2019 roku.

(krzan), fot. ilustracyjne
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Po dwóch miesiącach obowią-
zywania programu Mama 4+ do 
Oddziału ZUS w Toruniu wpłynęło 
ponad 1,9 tys. wniosków o rodzi-
cielskie świadczenie uzupełniające. 
Świadczenie otrzymuje już 1.727 ko-
biet, a 1.004 z nich dotychczas nie 
miało żadnej emerytury lub renty. 
Wśród osób, którym przyznano 
świadczenie jest 5 mam z trzyna-
ściorgiem dzieci i 97 mam z dwana-
ściorgiem dzieci

Najwięcej wniosków o rodzi-
cielskie świadczenie uzupełniające 
dotyczy grupy wiekowej 60-69 lat 
– 1.427, ale wśród wnioskodawców 
jest też 6 mam w wieku 90-99 lat. 
Wnioski o świadczenie złożyło rów-
nież 4 ojców.

– Wnioski rozpatrywa-
ne są na bieżąco i już w 1.838 
sprawach zapadły decyzje. 
W ramach programu Mama 4+ 
toruński oddział ZUS przyznał 
1.727 świadczeń, z czego 1.004  
w pełnej kwocie, zaś 723 w kwocie 
uzupełniającej. Najniższa kwota 
dopełnienia wyniosła 2,36zł, naj-
wyższa 1.094,49zł brutto. Wśród 
wydanych decyzji jest też 111 od-
mownych m. in. ze względu na 
osiągany dochód czy ze względu na 
wychowanie mniej niż 4 dzieci – in-
formuje Krystyna Michałek, rzecz-

nik regionalny ZUS województwa 
kujawsko-pomorskiego.

Od 1 marca br. świadczenie 
Mama 4+ może otrzymać matka, 
która urodziła i wychowała lub 
wychowała co najmniej czworo 
dzieci, a w przypadku jej śmier-
ci albo porzucenia dzieci – oj-
ciec.  Świadczenie to ma zapew-
nić niezbędne środki utrzymania 
osobom, które zrezygnowały 
z zatrudnienia, aby wychowywać 
dzieci lub z tego powodu w ogóle 
go nie podjęły.

Świadczenie Mama 4+ może być 
przyznane dopiero po osiągnieciu 
wieku emerytalnego, który wynosi 
60 lat dla kobiet, 65 lat dla męż-
czyzn. Jednym z warunków przy-
znania tego świadczenia jest  brak 
dochodu zapewniającego niezbęd-
ne środki utrzymania. Świadczenie 
przysługuje w takiej wysokości, aby 
łącznie z pobieraną emeryturą nie 

przekroczyło jej kwoty minimalnej 
– 1100 złotych brutto. Osoby, które 
mają obecnie świadczenie wyższe 
niż emerytura minimalna, nie będą 
mogły skorzystać z rodzicielskiego 
świadczenia uzupełniającego. Gdy 
osoba wnioskująca nie ma prawa 
do emerytury, świadczenie wynosi 
1100 złotych. Natomiast Ci, których 
emerytura, renta nie przekracza 
emerytury minimalnej otrzyma-
ją dopełnienie do tej kwoty. Jeśli 
na przykład obecnie pobieramy 
świadczenie w wysokości 800 zł, 
zostanie ono podwyższone  o 300 
zł, czyli do kwoty 1 100 zł brutto.

– Wnioski o Rodzicielskie 
Świadczenie Uzupełniające można 
składać w placówkach ZUS lub KRUS  
(w przypadku osób legitymujących 
się okresami ubezpieczenia rolni-
czego). Wniosek powinien zawierać 
m. in. dane osobowe, pesel lub nr 
dowodu osobistego bądź pasz-

portu, datę urodzenia, miejsce za-
mieszkania, wskazanie świadczenia 
o które się ubiegamy i sposób jego 
wypłaty oraz podpis. Do wniosku 
należy dołączyć: akty urodzenia 
dzieci lub orzeczenia sądu o po-
wierzeniu sprawowania pieczy za-
stępczej, numery PESEL dzieci oraz 
oświadczenie o sytuacji osobistej, 
rodzinnej, majątkowej oraz innych 
okolicznościach niezbędnych do 
przyznania świadczenia. Należy też 
zaznaczyć czy posiadało się prze-
rwy w wychowywaniu dzieci, jak 
długie oraz podać ich przyczynę. 
Gdy wnioskodawcą jest ojciec trze-
ba podać także datę śmierci matki 
lub ich porzucenia przez nią. Oko-
liczności przedstawione w oświad-
czeniu mogą być potwierdzone np. 
zaświadczeniami z urzędu skarbo-
wego czy urzędu gminy – wyjaśnia 
Michałek.

(ak)
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Dzień Dziecka
tradycje  Pomału zbliża się dzień, który zna każde dziecko. Mowa tu o ich święcie, czyli o Dniu 
Dziecka. Czy o tym dniu pamiętają również dorośli?

Tradycja Dnia Dziecka ma 
już ponad 50 lat. 1 czerwca jako 
data tego święta była znana 
w krajach socjalistycznych. Po 
upadku ZSRR ten dzień prak-
tycznie jest świętowany przez 
dzieci tylko w Polsce. Inne kra-
je byłego bloku wschodniego 

Dzień Dziecka obchodzą 20 li-
stopada. Międzynarodowy Dzień 
Dziecka był zainicjowany w 1949 
roku przez Światową Federację 
Kobiet Demokratycznych. Miało 
to być święto w obronie dzieci 
przed wojną, krzywdą i głodem. 
Jak więc widać, to święto miało 

w przeszłości charakter typowo 
polityczny.

Konkurencyjne święto zo-
stało zaproponowane w 1954 
roku przez Zgromadzenie Ogól-
ne Narodów Zjednoczonych na 
mocy stosownej rezolucji. Świe-
żo zaproponowane przez ONZ 

miało mieć charakter ponad 
polityczny. Miało to być świę-
to propagujące ideę braterstwa 
i porozumienia dzieci wszyst-
kich kontynentów. Dzień Dziec-
ka został oficjalnie wyznaczony 
na 20 listopada, ale w Polsce jest 
obchodzony właśnie 1 czerwca. 
Jednak data tego święta jest róż-
na w wielu krajach, np. w Turcji 
jest 23 kwietnia, w Hondurasie 
natomiast 10 września.

O tym dniu na pewno pamię-
tają rodzice i oczywiście dziadek 
z babcią. To właśnie ci ostat-
ni bardzo często rozpieszczają 
swoje wnuki, dając im prezenty. 
Bardzo często to właśnie dziad-
kowie są tymi, którzy rozpiesz-
czają nadmiernie nasze pocie-
chy. Owszem są od tego, ale nie 
należy przesadzać. A przecież 
nie chodzi tu przede wszystkim 
o prezenty. Rodzice maja wtedy 
możliwość pokazania, że pamię-

tają o swoich dzieciach. Jednak 
pamiętać o dzieciach należy 
każdego dnia, a samo święto ma 
być tego ukoronowaniem. Więc 
nasz apel o rozwagę.

Z okazji tego święta miejskie 
instytucje urządzają dla swoich 
najmłodszych różnego rodzaju 
zabawy i imprezy plenerowe. 
Jest to bardzo dobre, bo przy tej 
okazji dzieci i rodzice mogą się 
wspólne zintegrować. Właśnie 
wspólna zabawa jest bardzo 
często ważniejsza niż prezenty. 
Przykładem tego była ostatnia 
impreza zorganizowana przez 
MOPS i władze miasta Golu-
bia-Dobrzynia pod hasłem „Ro-
dzina bez przemocy”. Oby wię-
cej takich imprez. Pamiętajmy 
wszystkie dzieci są nasze i ich 
dobro musi być głównym zda-
niem każdego rodzica.

tekst i fot. (Maw)

Wydarzenie

Spotkaj się z Okrasą
Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim zaprasza na 
spotkanie z Karolem Okrasą.

Karol Okrasa na antenie Pro-
gramu 2 TVP prowadzi program 
pt. „Smaki czasu z Karolem Okra-
są”. Jego programy kulinarne są 

dla odbiorców nie tylko źródłem 
kuchennych inspiracji, ale swo-
istą akademią sztuki kulinarnej. 
Pobudza widzów do tworzenia 

własnego kulinarnego świata, za-
chęca do czerpania prawdziwej 
przyjemności zarówno z jedzenia 
jak i gotowania. Jako wykładow-
ca z właściwą sobie młodzieńczą 
swadą, poczuciem humoru, ale 
też zaangażowaniem i dbałością 
o formę przekazu zdradza tajniki 
gotowania i wtajemnicza widzów 
w historię polskiej kuchni.

Przez lata kariery zdobył wie-
le nagród, między innymi nagrodę 
Chief de L’Avenir w 2008 r. przy-
znawaną przez Międzynarodową 
Akademię Gastronomiczną dla 
najbardziej uzdolnionych mło-
dych szefów kuchni. Wyróżniony 
tytułem Chief Chalange w 2008 
dla najlepszego szefa kuchni mię-
dzynarodowej sieci Le Meridien, 
laureat nagrody Oskar Kulinarny 
2005 w kategorii osobowość ku-
linarna roku i zdobywca tytułu 
Hermes 2007 w kategorii osobo-
wość gastronomii.

Bezpłatne wejściówki na 
otwarte spotkanie dostępne są do 
odbioru w Sekretariacie Zespołu 
Szkół, tel. 56 684 15 03.

(red)

Koncert na Dzień Matki
26 maja w Wąbrzeskim Domu Kultury wystąpił An-
drzej Rybiński. Znany wokalista, muzyk, kompozytor 
i aranżer  zaśpiewał razem ze swoim synem Kacprem.

Kultura

Artysta przypomniał wąbrze-
skiej publiczności swoje najwięk-
sze przeboje, wśród których zna-
lazły się m.in. utwory „Nie liczę 
godzin i lat” oraz „Za każdą cenę”. 
Piosenki Andrzeja Rybińskiego 
są lubiane i śpiewane zarówno 
przez starszych, jak i nieco młod-
szych fanów. Nic więc dziwnego, 
że sala domu kultury zapełniła 
się miłośnikami jego twórczości. 

Melodyjne piosenki z ponadczaso-
wymi tekstami urzekają odbiorców 
subtelnością i jasną formą przeka-
zu.

Uśmiechnięty i pełen energii 
artysta porwał do wspólnej zabawy 
wąbrzeską publiczność, a koncert 
był oryginalnym prezentem dla 
wielu mam z okazji ich święta.

(krzan)
Fot. (nadesłane)
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wilcze pytania
ZWIERZĘTA  Jeszcze kilka lat temu o tym, że wilki zagryzły 
zwierzęta hodowlane, dowiadywaliśmy się z telewizji i doty-
czyło to Podkarpacia. Obecnie w Polsce jest niemal 3 tys. wil-
ków. Dokładna liczba nie jest znana, ponieważ nie jest prowa-
dzony monitoring

Wilki coraz częściej zaglądają 
do gospodarstw. Niektóre są na 
tyle śmiałe, że wchodzą na po-
dwórka. To sprawia, że samorząd 
rolniczy zastanawia się nad kwe-
stią ograniczenia populacji wilka.

Wilk jest zwierzęciem chro-
nionym i priorytetowym w rozu-
mieniu Dyrektywy Siedliskowej. 
Aby ograniczyć jego populację, 
należy wiec spełnić szereg wymo-
gów formalnych. Aby wilki prze-
płoszyć lub w ostateczności od-
strzelić, konieczne jest zezwolenie 
regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska (w zakresie umyślne-

go płoszenia i przemieszczania), 
Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska (w zakresie umyślne-
go zabijania) oraz Ministra Środo-
wiska (w przypadku, gdy czynno-
ści mają być wykonane na terenie 
parku narodowego). W 2018 roku 
wydano na 12 zezwoleń na od-
stępstwo od zakazu zabicia 32 
osobników wilka.

Istnieje także wentyl bezpie-
czeństwa w przepisach. W przy-
padku, gdy któryś z wilków nagle 
wykazuje niebezpieczne zachowa-
nia, które zagrażają bezpieczeń-
stwu, można uzyskać zezwolenie 

telefonicznie. W tym celu należy 
skontaktować się telefonicznie 
z Generalną Dyrekcją Ochrony 
Środowiska pod numerem telefo-
nu podanym na stronie interne-
towej urzędu. W tym i przyszłym 
roku ma także ruszyć akcja infor-
macyjna dla rolników dotycząca 
zachowań wilka. Zazwyczaj wilk 
nie jest zbyt chętny do kontak-
tów z człowiekiem. Atak może 
nastąpić tylko w wypadku braku 
możliwości ucieczki, obrony tery-
torium, szczeniąt oraz z powodu 
głodu.

(pw)

Uprawy

Zaprawy na pewien czas
Od 20 maja do 17 września możliwe jest stosowanie dwóch zapraw neonikotyno-
idowych w rzepaku.

Neonikotynoidy to substancje 
chemiczne, które zostały jakiś czas 
temu zakazane. Trwa dyskusja na 
temat ich szkodliwości, zwłaszcza 
dla owadów zapylających. Ponie-
waż brak zapraw doprowadził do 
rozwinięcia się szkodników rzepa-
ku, Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi podpisał czasowe zezwolenie 

na stosowanie dwóch zapraw: Mo-
desto 480 FS i Cruiser OSR 322 FS. 
Zapraw będzie można używać do 
17 września. Po tym terminie nie 
będzie można nimi ani handlować, 
ani używać. Zaprawy mają pomóc 
w walce z chowaczami i miniarką 
kapuścianką w rzepaku ozimym.

Po 6 latach od zakazu stoso-

wania zapraw neonikotynoidowych 
mamy do czynienia z reakcją prze-
ciwną do spodziewanej. Zamiast 
zmniejszenia stosowania chemii 
plantatorzy rzepaku musieli zwięk-
szyć liczbę zabiegów chemicznych. 
Zużycie pestycydów w Polsce wzro-
sło przez 7 lat 3,5-krotnie.

(pw)

Zwierzęta

Dobre i złe informacje
Długotrwała walka z Afrykańskim Pomorem Świń przynosi pewne efekty. Niektó-
re gminy zostały uznane za wolne od tej choroby.

Decyzje o zmianie statutu 
gmin podejmuje Stały Komitet Unii 
Europejskiej ds. Roślin, Zwierząt, 
Żywności i Pasz. Zdecydował on 
o przeniesieniu i ograniczeniu ob-
ostrzeń w kilkunastu gminach wo-
jewództw: warmińsko-mazurskie-
go, podkarpackiego i podlaskiego. 
Na Podkarpaciu już żadna gmina 
nie jest położona na obszarze za-
grożenia ASF.

Niestety są i gorsze wiadomo-

ści. ASF atakuje kolejne gospodar-
stwa na pólnocnym wschodzie kra-
ju. Pod koniec maja konieczne było 
wybicie aż 1700 świń z gospodar-
stwa w okolicach Giżycka. Niestety 
w tej samej miejscowości istnieje 
kilka innych gospodarstw, którym 
zajrzało w oczy widmo likwidacji. 
W promieniu 7 kilometrów od ogni-
ska choroby naliczono aż 45 gospo-
darstw, w których utrzymywanych 
jest 20 tys. świń. To tylko pokazuje 

jak potężny wpływ na gospodarkę 
rolną ma ta choroba.

Być może niedługo z wirusem 
ASF upora się medycyna. Wszystko 
za sprawą Hiszpanów, którzy przy-
gotowali doustną szczepionkę dla 
dzików. Daje ona 92-procentową 
ochronę przed wirusem. Niestety 
szczepionka musi przejść jeszcze 
wiele testów zanim zostanie do-
puszczona do użytku.

(pw)

Kreatywni winiarze
Farmerzy ze słonecznej Kalifornii od dekad mierzą 
się z suszą. Do walki z nią używają nowoczesnych 
metod irygacji. Nikogo nie dziwią tam okrągłe pola 
dopasowane do piwotowych zraszaczy. Producenci 
win kalifornijskich do irygacji używają od niedawna 
robotów.

Ciekawostka

Z pomocą farmerom przyszli 
naukowcy z Uniwersytetu Kalifor-
nijskiego. Stworzyli system irygacji, 
który wymaga minimalnej inge-
rencji człowieka. Robot o nazwie 
Rapid wykonuje objazd po planta-
cji winorośli. Trasę wyznacza sobie 
sam przy pomocy nadajnika GPS. 
Z satelity robot pobiera również 
informacje o opadach deszczu. Po 
przeanalizowaniu danych potra-
fi przy pomocy mechanicznego 
ramienia otworzyć zawód wodny 
w konkretnym punkcie winnicy. 
Roboty mają być także receptą 
na chroniczny brak rąk do pracy 
w rolnictwie. Dotychczas farmerzy 
ratowali się przyjmowaniem niele-

galnych emigrantów z Meksyku, ale 
po uszczelnieniu granicy chętnych 
do pracy nie ma.

Skoro mowa o branży winiar-
skiej, to warto przenieść się do 
Chile. Chilijskie wina są również 
bardzo znane i przechowywane 
w wielkich, dębowych beczkach. 
Niestety drewno na takie beczki 
musi być idealne. W przeciwnym 
razie popsuje smak wina. W celu 
wykrywania niechcianych substan-
cji w dębach Chilijczycy przeszkolili 
psy rasy labrador. Psy potrafią do-
skonale rozpoznać zapach kwasu 
trichlorooctowego. To on powodu-
je głównie psucie wina.

(pw), fot. ilustracyjne

Premia dla młodych
W najbliższych dniach ruszą kolejne formy wsparcia dla rolników. W ubiegłym 
tygodniu pisaliśmy o dopłatach na zalesianie gruntów rolnych. Dziś o kolejnych 
możliwościach.

Dopłaty

Od 31 maja do 29 czerwca bę-
dzie można aplikować o premie na 
samodzielne rozpoczęcie gospoda-

rowania przez młodych rolników. 
Przypominamy, że młody rolnik to 
taki, który nie ukończył 40 lat i po-

Ważne zaświadczenie
Wielu rolników oprócz pracy w gospodarstwie musi 
ratować domowy budżet, prowadząc działalność po-
zarolniczą. Ich obowiązkiem jest złożenie zaświad-
czenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty 
należnego podatku dochodowego za poprzedni rok 
podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalno-
ści gospodarczej.

Finanse

Termin składania takich doku-
mentów mija 31 maja. Celem zło-
żenia dokumentów jest zaświad-
czenie, że nie została przekroczona 
roczna kwota graniczna należnego 
podatku dochodowego za poprzed-
ni rok podatkowy od przychodów 
z pozarolniczej działalności gospo-

darczej, która za 2018 r. wynosi 
3.376 zł. W przypadku, gdyby rolnik 
przekroczył tą kwotę, ustanie jego 
ubezpieczanie społeczne rolników. 
Podobnie stanie się, gdy nie złoży 
zaświadczenia. Warto wiec pamię-
tać o tej ważnej czynności.

(pw)

siada co najmniej 1 hektar ziemi, na 
którym gospodaruje maksimum 
od 2 lat. Poza tym wymogiem jest 

posiadanie wykształcenia rolni-
czego. W tym roku młodzi rolnicy 
mogą liczyć na wyższe premie. Jest 
to 150 tys zł.

Jednym z podstawowych wa-
runków jej przyznania jest utwo-
rzenie gospodarstwa rolnego 
o wielkości ekonomicznej przynaj-
mniej 13 tys. euro i nie przekracza-
jącej 150 tys. euro. Młody rolnik naj-
pierw otrzyma 120 tys. zł, a kolejne 

30 tys. zł po zrealizowaniu bizne-
splanu. Pomoc przeznaczona jest 
na inwestycje dotyczące działal-
ności rolniczej lub przygotowania 
do sprzedaży produktów rolnych 
wytwarzanych w swoim gospo-
darstwie – co najmniej 70 proc. tej 
kwoty powinna być zainwestowa-
na w środki trwałe, np. maszyny 
i urządzenia rolnicze.

(pw)
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Co? Gdzie? Kiedy?Młodzi 
Mistrzowie Chopina

KONCERTY  27. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. 
Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni wygrali: 
Suyeon Cho z Republiki Korei, Ryan Martin Bradshaw ze Sło-
wacji oraz Ibrahim Ignatov z Bułgarii

Do tegorocznego konkursu 
zakwalifikowało się aż 55 uczest-
ników z 18 krajów takich jak: 
Ukraina, Rosja, Białoruś, Włochy, 
Hiszpania, Islandia, Słowacja, Izra-
el, Tajwan, Chiny, Koreańska Re-
publika Ludowo Demokratyczna, 
Republika Korei, Bułgaria, Turcja, 
Japonia, USA, Nowa Zelandia oraz 
Polska. Konkurs jak co roku od-

GRUPA I
I Nagroda: Suyeon CHO 

(Republika Korei)
II Nagroda: Ryan HUANG 

(USA)
III Nagroda: Ziyu SHAO 

(Chiny)
IV Nagroda: Jin A YU (Ko-

reańska Republika Ludowo-
Demokratyczna) / fundatorem 
nagrody jest Angel Tellechea 
Goyena – Konsul Honorowy 
Rzeczypospolitej Polskiej w Na-
varze, Kraju Basków i La Rioja

V Nagroda: Joy CHUANG 
(Tajwan) / fundatorem nagro-
dy jest Tadeusz Pająk – Konsul 
Honorowy Republiki Finlandii 
w Toruniu

VI Nagroda: Olaf Akinori 
GROT-GŁÓWCZYŃSKI (Polska) / 
fundatorem nagrody jest firma 
Candellana Marek Kaliński

Wyróżnienia:
Kwon Yun RI (Koreańska 

Republika Ludowo-Demokra-
tyczna)

Alisa RZAEVA (Rosja)

GRUPA II
I Nagroda: Ryan Martin 

BRADSHAW (Słowacja)
II Nagroda: Yinqi WANG 

(Chiny)
III Nagroda: Filip PACZE-

ŚNY (Polska)
Wyróżnienia:
I-Chang Eliza RUFFLE (Taj-

wan)
Tali SHAFAR (Izrael)
Sophia VORONINA (Rosja)
Yiyang CHEN (Chiny)

GRUPA III
I Nagroda ex aequo: Ibra-

him IGNATOV (Bułgaria)
I Nagroda ex aequo: Mate-

usz Mirosław DUBIEL (Polska)
II Nagroda ex aequo: Has-

san IGNATOV (Bułgaria)
II Nagroda ex aequo: Qing-

cheng GUO (Chiny)
III Nagroda ex aequo: 

Yifan HOU (Chiny)
III Nagroda ex aequo: Mi-

kołaj Krzysztof SEROKA (Pol-
ska)

Wyróżnienia:
Uliana DEGTIAREVA (Rosja)
Ye Song KIM (Koreańska Re-

publika Ludowo-Demokratycz-
na)

Yonghuan ZHONG (Chiny)

Nagrody dodatkowe:
Nagroda Fundacji Chopin 

w Ogrodzie Sztuk. Koncert 
w Szafarni 11 sierpnia 2019 r.

Olaf Akinori GROT-GŁÓW-
CZYŃSKI (Polska)

Filip PACZEŚNY (Polska)
Mateusz Mirosław DUBIEL 

(Polska)
Nagroda Narodowego In-

stytutu Fryderyka Chopina. 
Koncert w Żelazowej Woli  

2 czerwca 2019 r.
Filip PACZEŚNY (Polska)
Mateusz Mirosław DUBIEL 

(Polska)
Mikołaj Krzysztof SEROKA 

(Polska)
Nagroda Fundacji im. 

Györgya Ferenczyego w Bu-
dapeszcie za najlepsze wyko-
nanie mazurków Fryderyka 
Chopina

Yinqi WANG (Chiny)
Mikołaj Krzysztof SEROKA 

(Polska)
oraz zaproszenie na Wę-

gry.
Mateusz Mirosław DUBIEL 

(Polska)
Nagroda Rektora Akade-

mii Muzycznej w Bydgoszczy 
w formie półrecitalu w sie-
dzibie uczelni.

Mateusz Mirosław DUBIEL 
(Polska)

Nagroda Fundacji Chopin 
Stichting w Holandii w formie 
recitalu podczas Festiwalu 
Chopinowskiego Groningen 
2019 (26-27 października)

Ryan Martin BRADSHAW 
(Słowacja)

Hassan IGNATOV (Bułgaria)
Ibrahim IGNATOV (Bułga-

ria)
Nagroda dla najmłodszej 

uczestniczki Konkursu
Jin A YU (Koreańska Repu-

blika Ludowo-Demokratyczna)

Wyniki

znaczał się wysokim poziomem, 
o czym świadczy ilość przyzna-
nych nagród.

– To dla nas wielki zaszczyt, 
że od 27 lat młodzi pianiści z całe-
go świata mają okazję zaprezento-
wać i rozwinąć swoje umiejętno-
ści pianistyczne w Szafarni, która 
jako miejsce wakacyjnego pobytu 
Fryderyka Chopina jest dla nich 

niezwykłym źródłem inspiracji – 
podkreśla Agnieszka Brzezińska, 
dyrektor Ośrodka Chopinowskie-
go w Szafarni. – Cieszymy się, 
że po raz kolejny Szafarnia roz-
brzmiewała muzyką i niezwykłą 
energią młodych wykonawców.

(Szyw), fot. Ośrodek 
Chopinowski w Szafarni/

Tomasz Sieracki

 Golub-Dobrzyń
 Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza wszystkich zainteresowa-

nych do dołączenia do grupy taneczno-baletowej. Jeśli chcesz poznać techni-
kę tańca współczesnego, podstawy baletu czy modern jazzu, a przede wszyst-
kim 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; gru-
pa 8-12 lat godz. 18.15-19.30 i grupa powyżej 12 lat godz. 19.30-20.30. DK 
zaprasza do Sali Lustrzanej na ul. Hallera 13.

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

 Lipno
 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych „Wszy-

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

 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie oraz „Wozownia” Krzysztof Sko-
nieczny zapraszają na przedstawienie teatralne „Salonu Poezji, Muzyki i Te-
atru w Toronto” zatytułowane „Tamara L.” Reżyserem spektaklu jest Kazimierz 
Braun, obsada: Maria Nowotarska, Agata Pilitowska. Wydarzenie będzie mia-
ło miejsce 14 czerwca 2019 r., kino Nawojka, bilety w cenie 25 zł do nabycia 
w sekretariacie MCK przy ul. Piłsudskiego 22.

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

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

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

 Rypin
 Uwaga amatorzy filmowania w każdym wieku. Rypiński Dom Kultury za-

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

 RDK zaprasza na „Skok w bok” - spektakl teatru Capitol - 16 czerwca 
2019 r. Dwie pary z długoletnim stażem planują kolejne wspólne wakacje. Ta 
sama willa, te same atrakcje, no i oczywiście niestety partner także ten sam. 
Aby więc tym razem urlop nie był nudny, mężowie postanawiają urozmaicić 
sobie letni wypoczynek i namówić żony do spędzenia wakacji oddzielnie. Tyl-
ko 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 mężowie? 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, 
wystawiana była z dużym powodzeniem na londyńskim West Endzie. Ogrom-
ną popularnością 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)
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Maczeta (Danny Trejo) jako młody chłopak wiódł ciężkie życie 
na nędznych ulicach Meksyku. Trafił jednak do akademii policyj-
nej, w której uchodził za prawdziwego asa. Do perfekcji opanował 
posługiwanie się bronią sieczną i w swojej szytej na zamówienie 
skórzanej kamizelce nosi 44 noże. Teraz jest agentem federalnym, 
który nie ma nic do stracenia. Maczeta ukrywa się w Stanach Zjed-
noczonych, bo ma bardzo wielu wrogów. Jednym z nich jest John 
McLaughlin (Robert De Niro), skorumpowany senator z Teksasu, 
który wykorzystał go do własnych celów, czym bardzo rozjuszył 
oszukanego Maczetę. Senator, przeciwnik imigrantów, zawarł przy-
mierze z brutalnym Vonem (Don Johnson), urządzającym maka-
bryczne polowania wzdłuż granicy, i który nie ma w zwyczaju brać 
jeńców...

Maczeta
TV Puls  |  Sobota  |  22:00
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05:35 Jaka to melodia? 
06:15 Wieczna miłość odc. 183 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 494 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 87 s. 7 - serial
09:35 Komisarz Alex odc. 139 
  s. 11 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 103 
  s. 8 - serial
11:30 Korona królów odc. 231 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy odc. 205
12:50 Atlantyckie olbrzymy. Azory - film
14:00 Elif odc. 495 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 184
16:05 Wieczna miłość odc. 184 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3501
18:30 Korona królów odc. 232 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 275 
  s. 21 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas 
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 54
23:50 Ocaleni odc. 62
00:55 Tanie dranie - Moroz  
  i Kłopotowski komentują świat

06:00 Ukryta prawda odc. 586 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 83 - serial

07:55 Szpital odc. 281 - serial

08:50 Big Brother odc. 59

09:50 Big Brother Pobudka odc. 54

09:55 Zakochani po uszy odc. 76 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 123 - serial

12:45 19+ odc. 124 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 345 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 54

14:20 Sąd rodzinny odc. 84 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 121 - serial

16:20 Szpital odc. 282 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 54

17:25 Prawo Agaty odc. 6 s. 3 - serial

18:25 Ugotowani odc. 8 s. 13

19:30 Zakochani po uszy odc. 77 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 60

21:00 Błękitna fala II - melodramat

23:20 Big Brother Nocą odc. 44

23:55 Drzwi w podłodze - dramat

02:20 Druga strona medalu odc. 1 s. 3

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 18 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 45 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 41 

  - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 27

09:00 Septagon odc. 53 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 44

11:30 Sekrety sąsiadów odc. 29 - serial

12:00 9. miesiąc odc. 3 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 45 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 174

15:00 Policjantki i policjanci odc. 557 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 90 

  - serial

17:00 Joker odc. 12

18:00 Septagon odc. 54 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 558 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 312 - serial

21:00 Stalingrad - dramat

23:55 Śmierć na talerzu odc. 11 - serial

00:55 Śmierć na talerzu odc. 12 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 54

07:00 Zbuntowany anioł odc. 231

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 109 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 10 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 76 

  s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 11 

  s. 9 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 12 

  s. 9 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 1 s. 7 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 2 s. 7 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 88 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 10 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 11 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 109 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 110 s. 3 - serial

20:00 Taxi III - komedia

21:45 Boski żigolo w Europie - komedia

23:15 Kabaretowe gogle i boks odc. 7

23:50 Chłopcy pani Brown odc. 7 

  s. 3 - serial

00:25 Chłopcy pani Brown odc. 8 

  s. 3 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Co mówią lekarze - film

09:05 Jeszcze nie wieczór  

  - komediodramat

11:00 Blisko, coraz bliżej odc. 6 - serial

12:40 Blisko, coraz bliżej odc. 7 - serial

14:00 Studio Kultura - rozmowy

14:15 Taśmy Kultury odc. 23

14:25 Taśmy Kultury odc. 24

14:50 Niespotykanie spokojny człowiek 

  - komedia

16:00 Warszawska premiera - film

18:00 Lech Majewski. Świat według 

  Bruegela - film

18:55 Teledyski

19:20 Pegaz odc. 130

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Prawdziwe męstwo - western

22:15 Koło pióra odc. 13

22:40 Scena klasyczna odc. 50

23:30 Twarze, plaże - film

01:15 Człowiek z Hawru  

  - komediodramat

06:50 Był taki dzień odc. 578

06:55 Dziennik telewizyjny 

07:55 Pogranicze w ogniu odc. 1 - serial

09:10 W pogardzie i chwale - Wojciech 

  Korfanty - film

10:10 Po PRL-u odc. 13

10:40 Sensacje XX wieku odc. 64

11:10 Genialne wynalazki odc. 1

12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 17

13:25 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 6 - serial

14:25 Dziewicza Nowa Zelandia 

  odc. 5 - serial

15:20 Powrót czarnej śmierci - film

16:20 Kapłan z Suchedniowa - film

17:15 Rodziny Wyklętych mają głos 

  odc. 7

17:45 Taśmy bezpieki odc. 78

18:20 Polska Kronika Filmowa odc. 17

18:35 Pogranicze w ogniu odc. 2 - serial

19:45 Wojna wietnamska odc. 4 - serial

20:55 Japonia. Tajemnicze Imperium 

  odc. 3 - serial

22:00 Spór o historię odc. 171

22:40 Szerokie tory odc. 65

23:20 Sekrety amerykańskiej mafii 

  odc. 3 - serial

00:15 Sekrety wykute w kamieniu 

  odc. 4 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Z Benedyktem XVI rok, po roku 
  odc. 3 - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Ojciec Klemens Vismara - film
13:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
14:00 Jeszcze Polska nie zginęła, 
  dopóki kochamy - film
14:40 Wygrać z przeznaczeniem - film
15:45 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat 
16:35 Porady medyczne bonifratrów 
17:00 Przegląd tygodnika rodzin 
  katolickich „Źródło” 
17:05 Czy udało się zabić prawdę - film
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Superksięga - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Przyroda i ludzie
22:30 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
  VII rok

05:35 Na dobre i na złe odc. 745 
  - serial
06:35 Operacja Zdrowie!
07:05 Na sygnale odc. 69 - serial
07:35 Ogrodowi odc. 30
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 377
11:25 Rodzinka.pl odc. 183 s. 9 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2074 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 92 - serial
14:10 Na dobre i na złe odc. 745 
  - serial
15:10 Górski lekarz odc. 104 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 68 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 82 s. 4 - serial
19:10 Na sygnale odc. 70 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 2074 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2075 
  - serial
20:45 Europa da się lubić - 15 lat 
  później odc. 5
22:05 Big Music Quiz odc. 11
23:10 Na sygnale odc. 234 - serial
23:35 Alfie - komediodramat
01:30 La La Poland odc. 12 s. 2

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 6

07:50 Doradca smaku odc. 9 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2466

11:00 Ukryta prawda odc. 1055 - serial

12:00 Szpital odc. 944 - serial

13:00 Szkoła odc. 707 - serial

14:00 19+ odc. 408 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 6

15:30 Szkoła odc. 708 - serial

16:30 19+ odc. 409 - serial

17:00 Szpital odc. 945 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1056 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5689

20:10 Doradca smaku odc. 10 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2884 - serial

20:55 Milionerzy odc. 282

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 17

22:35 Testosteron - komedia

01:05 R.I.P.D. Agenci z zaświatów - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 763 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 764 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 147 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 630 - serial
12:00 Gliniarze odc. 191 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 512 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2893 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 383 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 4158
16:30 Na ratunek 112 odc. 360 - serial
17:00 Gliniarze odc. 350 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2894 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 463 - serial
20:10 7 rzeczy, których nie wiecie 
  o facetach - komedia
22:35 Ślad odc. 82 - serial
23:45 Dziewczyny z kalendarza 
  - komedia
02:00 Grey’s Anatomy: Chirurdzy 
  odc. 163 - serial

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1309

07:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 5 - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 63 

  s. 6 - serial

09:00 Gwiazdy kabaretu odc. 2

10:00 Galileo odc. 218

11:00 V.I.P. odc. 3 s. 4 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 111 - serial

13:00 Miodowe lata odc. 96 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 43 - serial

14:15 MacGyver odc. 84 – serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 17 - serial

16:15 Drużyna A odc. 2 s. 5 - serial

17:15 Paulina odc. 95 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 109 - serial

19:00 Miodowe lata odc. 93 - serial

20:00 Galileo odc. 219

21:00 CSI: Cyber odc. 25 - serial

21:55 CSI: Cyber odc. 26 s. 2 - serial

22:50 Kill Bill II - film

01:40 STOP Drogówka odc. 158

07:15 Shimmer i Shine odc. 50 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 41 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 12 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 117 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 37 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 53 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 25 - serial
09:15 Bolek i Lolek odc. 3 - serial
09:30 Domisie
10:00 Nieziemscy odc. 3
10:15 Strażak Sam odc. 11 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 14 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 10 s. 5 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 11 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 69 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 70 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 26 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 32 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 75-77 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 43 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 66 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 38 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 2 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 13 - serial
13:55 Zaczarowany świat odc. 3 - serial
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 46 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 72 - serial
14:40 Tabaluga odc. 59 - serial
15:10 Nieziemscy odc. 3
15:25 Yakari odc. 41 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 1
16:30 Dinotrux odc. 42 - serial
17:00 Bella i Sebastian odc. 7,8 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 12 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 72 - serial
18:05 My Little Pony: Equestria Girls 
  odc. 27 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 13 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 43 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 16 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 41 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 39 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 168
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 24 
  - serial
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05:35 Jaka to melodia? 
06:15 Wieczna miłość odc. 184 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 495 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 88 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 140 
  s. 11 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 104 
  s. 8 - serial
11:30 Korona królów odc. 232 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda
14:00 Elif odc. 496 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
16:05 Wieczna miłość odc. 185 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3502
18:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 37
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Polska - Australia: faza grupowa 
  mężczyzn - studio - siatkówka
20:20 Polska - Australia: faza grupowa 
  mężczyzn - siatkówka
22:40 Czarny pies - film
00:20 Wiktoria odc. 18 s. 2 - serial

06:00 Ukryta prawda odc. 587 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 84 - serial

07:55 Szpital odc. 282 - serial

08:50 Big Brother odc. 60

09:50 Big Brother Pobudka odc. 55

09:55 Zakochani po uszy odc. 77 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 125 - serial

12:45 19+ odc. 126 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 346 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 55

14:20 Sąd rodzinny odc. 85 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 122 - serial

16:20 Szpital odc. 283 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 55

17:25 Prawo Agaty odc. 7 s. 3 - serial

18:25 Przyjaciele odc. 19 s. 6 - serial

18:55 Ugotowani odc. 9 s. 13

20:00 Big Brother odc. 61

21:00 Jump Street 21 - komedia

23:20 Podwójne ryzyko - thriller

01:35 Druga strona medalu odc. 2 s. 3

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 19 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 46 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 42 

  - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 28

09:00 Septagon odc. 54 - serial

11:30 SuperPies odc. 20

12:00 9. miesiąc odc. 4 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 46 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 206

15:00 Policjantki i policjanci odc. 558 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 91 

  - serial

17:00 Joker odc. 13

18:00 Septagon odc. 55 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 559 

  - serial

20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 25

21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 309 - serial

22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 310 - serial

23:00 Punisher: Strefa wojny - dramat

01:15 Zagadkowe zgony odc. 6 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 55

07:00 Zbuntowany anioł odc. 232

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 110 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 11 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 77 

  s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 12 

  s. 9 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 13 

  s. 9 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 2 s. 7 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 3 s. 7 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 89 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 11 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 12 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 110 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 111 s. 3 - serial

20:00 Mechanik: Prawo zemsty - film

21:50 16 przecznic - film

23:55 13. dzielnica - film

01:25 Rodzinny interes odc. 11 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Kemping - film

09:00 Warszawska premiera - film

11:00 Blisko, coraz bliżej odc. 8 - serial

12:15 Blisko, coraz bliżej odc. 9 - serial

13:30 Studio Kultura - rozmowy

13:50 Anne-Sophie Mutter - The Club 

 Concert 

15:15 Dwoje bliskich obcych ludzi - film

16:25 Skutki noszenia kapelusza 

 w maju - komedia

18:00 Sztuka natury: Fotografie 

 Rosamond Purcell - film

19:20 Teledyski

19:30 Koło pióra odc. 13

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 136

20:25 Wstręt - thriller

22:20 Brian Johnson: Życie w trasie 

  odc. 6 - serial

23:15 Tygodnik kulturalny 

23:55 Dom Jeża - film

00:05 Kapitan - film

06:50 Był taki dzień odc. 579

07:00 Dziennik telewizyjny

08:00 Pogranicze w ogniu odc. 2 - serial

09:05 Rodziny Wyklętych mają głos 

  odc. 7

09:40 Kapłan z Suchedniowa - film

10:45 Sensacje XX wieku odc. 65

11:15 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 4 - serial

12:10 Polska Kronika Filmowa odc. 17

12:25 Czas honoru. Powstanie 

  odc. 2 - serial

13:25 Afryka odc. 4 - serial

14:30 Jedwabny szlak odc. 3 - serial

15:35 Konwój: bitwa o Atlantyk 

  odc. 1 - serial

16:35 Kapłan z Suchedniowa - film

17:40 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 9 - serial

18:05 Ex libris 

18:30 Polska Kronika Filmowa odc. 17

18:45 Pogranicze w ogniu odc. 3 - serial

19:55 Życie Solidarnością pisane - film

20:55 Historia na sprzedaż odc. 4

22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 

  w DTV odc. 77

22:35 Szerokie tory odc. 66

23:15 Wojna wietnamska odc. 4 - serial

00:20 Słynne jednostki specjalne 

  odc. 4 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Superksięga - 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 Mój brat papież
10:30 Podróż Apostolska Ojca 
  Świętego Franciszka do Rumunii
11:25 Głos Polski
11:35 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
11:45 W góreckim domku ogrodnika
12:00 Podróż Apostolska Ojca 
  Świętego Franciszka do Rumunii
14:05 Święty na każdy dzień
14:10 Nieoczekiwana podróż - film
14:45 Podróż Apostolska Ojca 
  Świętego Franciszka do Rumunii
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
  tygodniu
19:30 Opowieści Theo odc. 8 - 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. 35 - serial
23:00 Ty idź pierwszy! - film
23:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

05:55 Egzamin z życia odc. 39 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 50 s. 5
07:25 Na sygnale odc. 70 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 378
11:25 Rodzinka.pl odc. 184 s. 9 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 93 - serial
14:00 Coś dla Ciebie odc. 204
14:30 Operacja Zdrowie!
15:10 Górski lekarz odc. 105 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 69 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 83 s. 4 - serial
19:10 Na sygnale odc. 71 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 2075 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2076 
  - serial
20:45 O mnie się nie martw odc. 130 
  s. 10 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 264 - serial
22:20 La La Poland odc. 13 s. 2
22:55 Mój rower - komediodramat
00:45 American Pie - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 6

07:50 Doradca smaku odc. 10 s. 10 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2467

11:00 Ukryta prawda odc. 1056 - serial

12:00 Szpital odc. 945 - serial

13:00 Szkoła odc. 708 - serial

14:00 19+ odc. 409 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 6

15:30 Szkoła odc. 709 - serial

16:30 19+ odc. 410 - serial

17:00 Szpital odc. 946 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1057 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5690

20:00 Colombiana - film

22:25 Snajper - dramat

01:05 Kuba Wojewódzki odc. 7 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:00 Malanowski i Partnerzy 

  odc. 765 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

  odc. 148 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 631 - serial

12:00 Gliniarze odc. 192 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 513 - serial

14:00 Pierwsza miłość odc. 2894 

  - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 384 - serial

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 4159

16:30 Na ratunek 112 odc. 186 - serial

17:00 Gliniarze odc. 231 - serial

18:00 Pierwsza miłość odc. 2895 

  - serial

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 464 - serial

20:05 Dzieciak rządzi - film

22:15 Gala Boksu Zawodowego 

  w Pruszkowie

00:00 Osada - thriller

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1310

07:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 6 - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 64 - serial

09:00 Nokaut odc. 3 - serial

10:00 Galileo odc. 219

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

12:00 Miodowe lata odc. 93 - serial

13:00 Miodowe lata odc. 109 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 44 - serial

14:15 MacGyver odc. 85 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 18 - serial

16:15 Drużyna A odc. 3 s. 5 - serial

17:15 Paulina odc. 96 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 107 - serial

19:00 Miodowe lata odc. 116 - serial

20:00 Galileo odc. 220

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 90 - serial

21:55 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 91 - serial

22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 26 - serial

23:55 Jawajska gorączka - film

02:00 Benny Hill odc. 74

07:15 Shimmer i Shine odc. 51 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 42 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 13 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 118 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 38 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 54 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 26 - serial
09:15 Bolek i Lolek odc. 4 - serial
09:30 Domisie
10:00 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
  odc. 64
10:15 Strażak Sam odc. 12 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 15 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 11 s. 5 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 12 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 71 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 73 - serial
11:25 My Little Pony: Equestria Girls 
  odc. 27 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 33 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 78-80 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 44 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 67 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 39 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 5 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 14 - serial
13:55 Budzik odc. 269
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 73 - serial
14:40 Tabaluga odc. 60 - serial
15:10 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
  odc. 155
15:25 Yakari odc. 42 - serial
15:45 Domisie odc. 300
16:10 Nela - mała reporterka odc. 2
16:30 Dinotrux odc. 43 - serial
17:00 Bella i Sebastian odc. 9 - serial
17:10 Bella i Sebastian odc. 10 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 13 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 73 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 74 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 1 s. 3 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 14 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 44 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 17 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 42 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 2 
  s. 1 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 278
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 25 
  - serial
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06:00 Klan odc. 3500
06:25 Sprawa dla reportera odc. 704
07:20 Rok w ogrodzie odc. 746
07:45 Rok w ogrodzie extra odc. 90
08:00 Pełnosprawni
08:25 Wojsko-polskie.pl odc. 55
08:50 Studio Raban odc. 79
09:15 Rodzinny ekspres odc. 83
09:45 Syn tej ziemi - film
10:15 Korona królów odc. 229 - serial
10:45 Korona królów odc. 230 - serial
11:20 Korona królów odc. 231 - serial
11:50 Korona królów odc. 232 - serial
12:30 Sekrety niemowlaków - film
13:20 Z pamięci - rozmowy  
  z Andrzejem Doboszem odc. 36
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 58
14:05 Jak to działa? odc. 178
14:40 Wiktoria odc. 18 s. 2 - serial
15:40 To był rok! odc. 10
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia? odc. 4112
18:30 Stulecie Winnych odc. 13 - serial
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10z kard. Kazimierzem Nyczem 
  na Święto Dziękczynienia
20:20 Alarm!
20:40 Tottenham Hotspur - Liverpool 
  FC: finał - studio
20:55 Tottenham Hotspur - Liverpool 
  FC: finał
23:15 Szalona odwaga - dramat
01:20 Czarny pies - film

05:45 Ukryta prawda odc. 588 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 57

09:55 Big Brother odc. 58

10:55 Big Brother odc. 59

11:55 Ukryta prawda odc. 343 - serial

12:55 Ukryta prawda odc. 346 - serial

13:55 Beethoven - komedia

15:45 Rodzinne rewolucje - komedia

18:10 Billy Madison - komedia

20:00 Big Brother odc. 62

21:00 Prezydent - miłość w Białym 

  Domu - komedia

23:20 Big Brother Nocą odc. 11

23:55 300 - dramat 

02:20 Druga strona medalu odc. 5 s. 2

06:00 101 dalmatyńczyków  
  odc. 13 - serial
06:35 101 dalmatyńczyków  
  odc. 14 - serial
07:05 101 dalmatyńczyków  
  odc. 15 - serial
07:35 101 dalmatyńczyków  
  odc. 16 - serial
08:05 Flintstonowie odc. 45 - serial
08:35 Flintstonowie odc. 46 - serial
09:05 Zakochany kundel II: Przygody 
  Chapsa - film
10:35 Policjantki i policjanci odc. 555 
  - serial
11:35 Policjantki i policjanci odc. 556 
  - serial
12:35 Policjantki i policjanci odc. 557 
  - serial
13:35 STOP Drogówka odc. 194
14:40 Program ochrony księżniczek 
  - komedia
16:35 Air America - film
18:50 Domowe rozgrywki odc. 4 - serial
19:00 Galileo odc. 752
20:00 Policjantki i policjanci odc. 558 
  - serial
21:00 Policjantki i policjanci odc. 559 
  - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 311 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 312 - serial
00:00 Ocalenie - thriller

05:50 Czynne całą dobę odc. 3 

  s. 2 - serial

06:25 Czynne całą dobę odc. 4 

  s. 2 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 22 s. 4

07:50 Tajemnice medyczne  

  odc. 21 - serial

08:50 13. posterunek odc. 30 

  s. 2 - serial

09:30 13. posterunek odc. 31 

  s. 2 - serial

10:10 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 107 s. 3 - serial

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 108 s. 3 - serial

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 109 s. 3 - serial

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 110 s. 3 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 111 s. 3 - serial

15:00 Rodzinny interes odc. 46 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 47 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 48 - serial

18:00 Nic do stracenia - komedia

20:00 Transporter III - film

22:00 Maczeta - film

00:05 I stanie się koniec - film

07:00 Teledyski

07:30 Informacje kulturalne

07:45 Ten najpiękniejszy świat. Ewa 

  Bem śpiewa piosenki dla dzieci

08:40 Przygody pana Michała 

  odc. 4 - serial

09:15 Przygody pana Michała 

  odc. 5 - serial

09:50 Tygodnik kulturalny 

10:45 Historia Zlatana - film

12:30 Hydrozagadka - komedia

13:55 Wydarzenie aktualne

14:25 Yesterday - dramat

16:00 One. Kobiety Kultury odc. 13

16:40 Słomiany wdowiec - komedia

18:30 Dranie w kinie odc. 61

19:15 All You Need Is Klaus - film

20:20 Gra tajemnic - thriller

22:20 Młoda Kultura odc. 27

23:20 Piłkarski poker - komedia

01:10 Performance odc. 103

06:15 Był taki dzień odc. 580

06:20 Dziennik telewizyjny 

07:25 Wszystkie kolory świata 

  odc. 11 - serial

08:20 Koło się kręci odc. 22

08:40 Zakochaj się w Polsce odc. 40 s. 1

09:05 Rycerze i rabusie odc. 6 - serial

10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 185

10:35 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 6 s. 2 - serial

11:35 Dziewicza Nowa Zelandia 

  odc. 5 - serial

12:40 Tropem niedźwiedzi odc. 1 - serial

13:40 Szerokie tory odc. 97

14:15 Podróże z historią odc. 4 s. 1

14:50 Genialne wynalazki odc. 1

15:50 Spór o historię odc. 201

16:35 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 4 - serial

17:30 Marzyciele odc. 33

17:55 Drogi wolności odc. 7 - serial

19:00 Ostatni z wachlarza - film

20:20 Japonia. Tajemnicze Imperium 

  odc. 3 - serial

21:30 Rozbite marzenia. 1918-1939 

  odc. 3 - serial

22:35 Słynne jednostki specjalne 

  odc. 4 - serial

23:30 Duchem ciosany - film

00:15 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 3 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
09:05 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
09:10 Podróż Apostolska Ojca 
  Świętego Franciszka do Rumunii
10:00 Informacje dnia 
10:15 Święty na każdy dzień
10:20 Retrospekcja
10:30 Podróż Apostolska Ojca 
  Świętego Franciszka do Rumunii
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
  tygodniu
12:50 Porady medyczne bonifratrów 
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
15:00 XXIII Spotkanie Młodych Lednica 
  2000
15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia 
16:10 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
16:20 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Rumunii
17:00 XXIII Spotkanie Młodych Lednica 
  2000
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
  Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 XXIII Spotkanie Młodych Lednica 
  2000
23:30 Rumunia odc. 1 - film

05:55 Barwy szczęścia odc. 2072 
  - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2073 
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1448 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 379
11:35 Dzień Dziecka Caritas
11:40 To je Borowicz. Podróże 
  ze smakiem odc. 14
12:10 Dzień Dziecka Caritas
12:20 Kabaret w samo południe odc. 4
13:25 Na sygnale odc. 234 - serial
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:20 O mnie się nie martw odc. 130 
  s. 10 - serial
16:10 Rodzinka.pl odc. 264 - serial
16:40 Słowo na niedzielę
16:50 Polska - USA: faza grupowa 
  mężczyzn Siatkówka 
19:10 Rodzinka.pl odc. 208 s. 10 
  - serial
19:35 Lajk! odc. 48
20:05 Europa da się lubić - 15 lat 
  później odc. 6
21:20 Sierocki na sobotę odc. 23
22:20 Pluton - dramat
00:30 Zanim się obudzę - horror

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1164

11:00 Na Wspólnej odc. 2881 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2882 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2883 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2884 - serial

12:50 MasterChef Junior odc. 1 s. 4

14:15 Efekt domina odc. 3 s. 6

14:50 Rango - film

17:00 Dorota inspiruje odc. 4 s. 2

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 17

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5691

20:00 Czarownica - film

22:05 Sex Story - komedia

00:30 Paranormal Activity II - horror

02:20 Uwaga! odc. 5691 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:40 Scooby-Doo! Klątwa potwora 

  z głębin jeziora - komedia

10:15 Ewa gotuje odc. 323

10:50 Gwiezdne wojny I - Mroczne 

  widmo - film

13:50 Kumba - film

15:45 Kabaret na żywo odc. 31

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 165

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 166

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 464 - serial

20:00 Studio Sport Studio sport 

20:45 Tottenham Hotspur - Liverpool 

  FC: finał

23:00 13 godzin: Tajna misja 

  w Benghazi - film

02:10 Tajemnice losu odc. 3303

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1311

07:00 Detektyw Monk odc. 10 

  s. 8 - serial

07:55 Detektyw Monk odc. 11 

  s. 8 - serial

08:50 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 17 - serial

09:20 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 18 - serial

09:50 Gryf z krainy ciemności - film

11:45 Mali żołnierze - film

14:00 Columbo odc. 3 - serial

16:05 Wymarzony luzer - komedia

18:20 Bitwa na bombki - komedia

20:00 Galileo odc. 221

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 92 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 181 - serial

23:00 Sekretarka - film erotyczny

00:40 Hawaii 5.0 odc. 14 s. 6 - serial

07:15 Shimmer i Shine odc. 52 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 43 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 14 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 119 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 39 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 55 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 27 - serial
09:15 Bolek i Lolek odc. 5 - serial
09:30 Domisie odc. 300
10:00 Supełkowe ABC odc. 157
10:15 Strażak Sam odc. 13 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 7 s. 3 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 16 s. 6 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 13 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 74 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 75 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 1 s. 3 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 34 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 81-83 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 45 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 68 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 2 
  s. 1 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 6 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 15 - serial
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 47 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 53 - serial
14:40 Tabaluga odc. 61 - serial
15:10 Nieziemscy odc. 4
15:25 Yakari odc. 43 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 3
16:30 Dinotrux odc. 44 - serial
17:00 Bella i Sebastian odc. 11 - serial
17:10 Bella i Sebastian odc. 12 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 14 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 75 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 2 s. 3 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 15 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 45 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 18 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 43 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 40 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 267
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 26 
  - serial
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05:35 Klan odc. 3502
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl odc. 55
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
  Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
  Łagiewnikach
08:00 Tydzień odc. 714
08:30 Zakochaj się w Polsce odc. 122
09:05 Ziarno odc. 710
09:40 Kłopoty z dziewczynami 
  - komedia
11:30 23. Spotkanie Młodych Lednica 
  2000
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Regina Coeli
12:15 Między ziemią a niebem
12:40 Spotkanie ze świętym odc. 3
12:55 Z pamięci - rozmowy  
  z Andrzejem Doboszem odc. 37
13:10 Dynastie odc. 5 - serial
14:15 Głębia ostrości
14:45 Pensjonat nad rozlewiskiem 
  odc. 10 - serial
15:45 The Wall. Wygraj marzenia 
  odc. 69
16:45 Teleexpress
16:50 Polska - Brazylia: faza grupowa 
  mężczyzn - siatkówka 
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Wsłuchiwać się w Papieża 
  - widowisko z okazji rocznicy 
  pierwszej pielgrzymki Ojca 
  Świętego Jana Pawła II 
  do Polski
22:20 Reportaż 
22:55 Niania w Nowym Jorku - komedia
00:50 Z krwi i kości - dramat

05:45 Ukryta prawda odc. 589 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 60

09:55 Big Brother odc. 61

10:55 Przyjaciele odc. 20 s. 6 - serial

11:25 Zakochani po uszy odc. 74 

  - serial

11:55 Zakochani po uszy odc. 75 

  - serial

12:25 Zakochani po uszy odc. 76 

  - serial

13:00 Zakochani po uszy odc. 77 

  - serial

13:35 Heca w zoo - komedia

15:45 Dziedzic maski - komedia

17:50 Listy do M. 2 - komedia

20:00 Big Brother Arena odc. 12

21:40 Hellboy II: Złota armia - film

00:10 Nieuchwytny cel - film

06:00 101 dalmatyńczyków  

  odc. 15 - serial

06:35 101 dalmatyńczyków  

  odc. 16 - serial

07:05 101 dalmatyńczyków  

  odc. 17 - serial

07:35 101 dalmatyńczyków  

  odc. 18 - serial

08:00 Program ochrony księżniczek 

  - komedia

09:50 Galileo odc. 751

10:50 Galileo odc. 752

11:50 Air America - film

14:10 Samotny wilk McQuade - film

16:30 Kod Karola Wielkiego - film

19:00 Galileo odc. 753

20:00 Predator II - film

22:15 Oszukana - dramat

01:25 Śmierć na talerzu odc. 13 - serial

06:00 Flash odc. 7 s. 2 - serial

06:55 Flash odc. 8 s. 2 - serial

07:50 Jankes i dama odc. 5 - serial

08:50 Przygody Merlina odc. 7 

  s. 5 - serial

09:50 Przygody Merlina odc. 8 

  s. 5 - serial

10:50 Miłość, tropiki i piraci - film

13:15 Najpiękniejsze baśnie braci 

  Grimm - film

14:25 George prosto z drzewa II - film

16:15 Małolaty u taty - komedia

17:55 Zakonnica w przebraniu 

  - komedia

20:00 Parker - film

22:25 Podziemny krąg - dramat

01:05 Uwikłana odc. 1 s. 2 - serial

06:15 Był taki dzień odc. 581

06:20 Dziennik telewizyjny 

07:15 Tian Anmen - zakazana pamięć 

  - film

08:20 Droga od Chrystusa  

  do Konstantyna odc. 5 - serial

09:25 Rycerze i rabusie odc. 7 - serial

10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 186

10:45 Jedwabny szlak odc. 4 - serial

11:50 Jedwabny szlak odc. 3 - serial

12:50 Świat z lotu ptaka odc. 3 - serial

14:00 Archiwum zimnej wojny odc. 22

14:35 Wojna i pokój odc. 3 - serial

15:35 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 9 - serial

16:30 Papież wolności 40 lat później 

  - film

17:25 Wojownicy czasu odc. 28

18:00 Drogi wolności odc. 8 - serial

19:00 Duchem ciosany - film

19:45 Historia na sprzedaż odc. 4

20:50 Rzymskie wakacje - komedia

22:55 Wielki test z historii. Karol 

  Wojtyła - Jan Paweł II

00:40 Rozbite marzenia. 1918-1939 

  odc. 3 - serial

06:15 Był taki dzień odc. 567

06:20 Dziennik telewizyjny 

06:55 Życie odc. 9 - serial

08:00 Droga od Chrystusa  

  do Konstantyna odc. 3 - serial

09:05 Rycerze i rabusie odc. 3 - serial

10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 182

10:50 Afryka odc. 2 - serial

11:50 Jedwabny szlak odc. 1 - serial

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

14:00 Archiwum zimnej wojny odc. 20

14:40 Wojna i pokój odc. 1 - serial

15:35 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 7 - serial

16:05 Wielka gra odc. 187

17:00 Wojownicy czasu odc. 26

17:35 Drogi wolności odc. 4 - serial

18:40 Piwko dla Niedźwiedzia - film

19:50 Historia na sprzedaż odc. 2

20:50 Rejs - komedia

22:00 Malowane Polski  

  zmartwychwstanie, według Jacka 

  Malczewskiego - film

23:15 Wielki test o górach

00:40 Rozbite marzenia. 1918-1939 

  odc. 1 - serial

08:00 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Mała Nellie od Świętego Boga
09:00 Myśląc Ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
  Długosza
09:30 Rumunia odc. 1 - film
09:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
10:00 Podróż Apostolska Ojca 
  Świętego Franciszka do Rumunii
12:00 Regina Coeli z Ojcem Świętym 
  Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
  - serial
13:45 Koncert Arki Noego
14:35 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
14:45 Podróż Apostolska Ojca 
  Świętego Franciszka do Rumunii
15:30 Rumunia odc. 2 - film
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Moja katolicka rodzina - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Retrospekcja
21:45 Próba wiary - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej
23:30 Tam, gdzie Bóg płacze - serial

05:55 Barwy szczęścia odc. 2075 

  - serial

06:25 Barwy szczęścia odc. 2076 

  - serial

07:00 M jak miłość odc. 1449 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:55 Pogoda

11:00 Nasze Galapagos odc. 3 - film

12:00 Muły siostry Sary - western

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 Europa da się lubić - 15 lat 

  później odc. 1

16:25 Na dobre i na złe odc. 745 

  - serial

17:25 Rodzinka.pl odc. 263 - serial

17:55 Zainwestuj w marzenia 

  odc. 12 - serial

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:30 Sport-telegram 

18:35 Za marzenia odc. 25 s. 2 - serial

19:25 Rodzinka.pl odc. 264 - serial

20:05 Siedmiu wspaniałych - western

22:25 Mama Tina - film 

00:15 Wątpliwości - melodramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1165

11:00 Co za tydzień odc. 903

11:50 Dorota inspiruje odc. 4 s. 2 

12:50 Projekt Lady odc. 2 s. 4

13:50 Czarownica - film

15:55 Ostatni władca wiatru - film

18:00 Big Brother Tydzień odc. 11

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5692

20:00 Strażnicy galaktyki - film

22:35 Pozdrowienia z Paryża - film

00:25 Big Brother Tydzień odc. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 27 - serial

09:05 Horton słyszy ktosia! - film

10:50 Gwiezdne wojny II - Atak klonów 

  - film

13:55 Dzieciak rządzi - film

16:05 Shrek ma wielkie oczy - film

16:40 Dzień Dziecka z Fundacją Polsat

18:40 Domowe rozgrywki odc. 5 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 318

20:05 XXIII Rybnicka Jesień 

  Kabaretowa - Ryjek 2018

23:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 

  Jorku odc. 181 - serial

23:55 CSI: Kryminalne zagadki Nowego  

 Jorku odc. 182 - serial

00:50 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 

  Jorku odc. 183 - serial

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1312

07:00 Detektywi w akcji odc. 53 - serial

08:00 Detektywi w akcji odc. 54 - serial

09:00 Galileo odc. 220

10:00 Galileo odc. 221

11:00 Wymarzony luzer - komedia

13:00 Gwiazdy kabaretu odc. 3

14:00 Nokaut odc. 4 - serial

15:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 276 - serial

16:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 277 - serial

17:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 278 - serial

18:00 Columbo odc. 3 - serial

20:00 Galileo odc. 222

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 182 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 183 - serial

22:55 Czerwona linia - thriller

00:45 Hawaii 5.0 odc. 15 s. 6 - serial

07:15 Shimmer i Shine odc. 53 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 44 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 15 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 120 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 2 
  s. 1 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 56 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 28 - serial
09:15 Bolek i Lolek odc. 6 - serial
09:30 Domisie
10:00 Teleranek odc. 88
10:15 Strażak Sam odc. 16 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 8 s. 3 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 17 s. 6 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 14 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 76 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 77 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 2 s. 3 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 35 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 84-86 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 46 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 69 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 40 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 7 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 16 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 22
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 54 - serial
14:40 Tabaluga odc. 62 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 65
15:25 Yakari odc. 44 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 4
16:30 Dinotrux odc. 45 - serial
17:00 Bella i Sebastian odc. 13 - serial
17:10 Bella i Sebastian odc. 14 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 15 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 77 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 78 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 3 s. 3 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 16 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 46 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 19 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 44 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 41 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 167
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 28 
  - serial
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05:40 Jaka to melodia? 
06:15 Wieczna miłość odc. 185 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 496 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 89 s. 7 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 141 
  s. 11 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 105 
  s. 8 - serial
11:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 37
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda
12:45 Dynastie odc. 5 - serial
14:00 Elif odc. 497 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 59
16:05 Wieczna miłość odc. 186 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? odc. 4114
18:00 Klan odc. 3503
18:30 Korona królów odc. 233 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 126 - serial
21:00 Mała Matura 1947 - dramat
23:00 Ekstradycja odc. 3 s. 2 - serial
00:00 Jak Oskar komunę obalał - film

05:00 Prawo Agaty odc. 7 s. 3 - serial

06:05 Ukryta prawda odc. 590 - serial

07:05 Sąd rodzinny odc. 85 - serial

08:00 Szpital odc. 283 - serial

09:00 Big Brother Tydzień odc. 11

10:00 Big Brother Pobudka odc. 56

10:05 Mango - Telezakupy

11:45 19+ odc. 127 - serial

12:15 19+ odc. 128 - serial

12:45 Ukryta prawda odc. 347 - serial

13:45 Big Brother Popołudnie odc. 56

13:50 Sąd rodzinny odc. 86 - serial

14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 123 - serial

15:50 Szpital odc. 284 - serial

16:50 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 56

16:55 Prawo Agaty odc. 8 s. 3 - serial

17:55 Żony Hollywood odc. 1 - serial

18:55 Kryminalni odc. 1 - serial

20:00 Big Brother odc. 63

21:00 Bogowie - dramat

23:30 Big Brother Nocą odc. 45

00:05 Hellboy II: Złota armia - film

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 20 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 47 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 43 

  - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 29

09:00 Septagon odc. 55 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 46

11:30 Sekrety sąsiadów odc. 30 - serial

12:00 Galileo odc. 751

13:00 Detektywi w akcji odc. 47 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 175

15:00 Policjantki i policjanci odc. 559 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 92 

  - serial

17:00 Joker odc. 14

18:00 Septagon odc. 56 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 495 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 261 - serial

21:00 Gwiazdy kabaretu odc. 25

22:00 Galileo odc. 752

23:00 Oszukana - dramat

02:00 STOP Drogówka odc. 206

06:00 Słodka miłość odc. 56

07:00 Zbuntowany anioł odc. 233

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 111 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 12 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 78 

  s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 13 

  s. 9 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 14 

  s. 9 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 3 s. 7 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 4 s. 7 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 90 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 12 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 13 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 111 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 112 s. 3 - serial

20:00 Obrońca - film

21:50 Champion IV: Walka o honor 

  - film

23:40 Podziemny krąg - dramat

02:30 Taki jest świat odc. 22 s. 4

07:00 Teledyski

08:00 Studio Kultura - rozmowy

08:20 Ciuciubabka - film

09:25 Skutki noszenia kapelusza 

  w maju - komedia

11:00 Blisko, coraz bliżej odc. 10 

  - serial

12:35 Blisko, coraz bliżej odc. 11 

  - serial

14:00 Studio Kultura - rozmowy

14:25 Spotkania z muzyką odc. 44

15:30 Poprzez piąty wymiar - film

16:10 Jestem - dramat

18:00 Krzysztof Warlikowski - Nowy 

  sen - film

19:05 Teledyski

19:30 Którędy po sztukę odc. 2

19:40 Videofan odc. 87

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wszystkie nieprzespane noce 

  - film

22:15 Artyści odc. 5 - serial

23:15 Artyści odc. 6 - serial

00:05 Antyfonie odc. 12 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 582

06:55 Dziennik telewizyjny

07:45 Pogranicze w ogniu odc. 3 - serial

08:50 Ex libris

09:20 Historia III RP odc. 1 - film

09:50 Historia III RP odc. 2 - film

10:25 Sensacje XX wieku odc. 135

10:50 Tropem niedźwiedzi odc. 1 - serial

11:50 Polska Kronika Filmowa odc. 17

12:05 Czas honoru. Powstanie 

  odc. 3 - serial

13:05 Rzymskie wakacje - komedia

15:10 Świat z lotu ptaka odc. 3 - serial

16:10 Spór o historię odc. 23

16:50 Papież wolności 40 lat później 

  - film

17:50 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:20 Flesz historii 

18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 18

18:55 Pogranicze w ogniu odc. 4 - serial

20:05 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 3 - serial

22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 23

22:40 Wojna i pokój odc. 3 - serial

23:35 Odtajnione akcje szpiegowskie 

  odc. 7 - serial

00:35 Drzwi do wolności - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
09:30 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Grunt to droga
11:50 Kabwe
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia
12:20 „Będę jej głównym patronem” 
  - Andrzej Bobola 1809 r. - film
13:05 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
13:15 Święty na każdy dzień
13:20 Koncert życzeń
14:10 Królowej Krynickich Zdrojów 
  - najlepszej z matek
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 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
  w parafii pw. Bożego Ciała 
  w Tucholi
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. 125 
  - serial
23:05 Śladami apostoła Pawła 
  odc. 5 - serial
23:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

06:00 O mnie się nie martw odc. 130 
  s. 10 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 201
07:20 Na sygnale odc. 71 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 380
11:25 Rodzinka.pl odc. 185 s. 9 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2076 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 94 - serial
14:10 O mnie się nie martw odc. 130 
  s. 10 - serial
15:05 Górski lekarz odc. 106 - serial
15:50 Zainwestuj w marzenia  
 odc. 13 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Więzień miłości odc. 70 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 84 s. 4 - serial
19:10 Na sygnale odc. 72 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 2076 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2077 
  - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
  odc. 112
20:55 M jak miłość odc. 1450 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Za marzenia odc. 26 s. 2 - serial
22:45 Zainwestuj w marzenia 
  odc. 13 - serial
22:55 Trzynaście lat odc. 4 - serial
23:50 Trzynaście lat odc. 5 - serial

05:50 Uwaga! odc. 5692 

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

  odc. 14 s. 3

07:55 Akademia ogrodnika odc. 14

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2468

11:00 Ukryta prawda odc. 1057 - serial

12:00 Szpital odc. 946 - serial

13:00 Szkoła odc. 709 - serial

14:00 19+ odc. 410 - serial

14:30 Kobieta na krańcu świata 

  odc. 8 s. 9

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 6

16:00 Szkoła odc. 409 - serial

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 1

18:00 Ukryta prawda odc. 666 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5693

20:10 Doradca smaku odc. 14 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2885 - serial

20:55 Milionerzy odc. 152

21:30 Projekt Lady odc. 3 s. 4

22:30 Szokujące potrawy odc. 1 - serial

23:30 Diukowie Hazzardu - komedia

01:45 Co za tydzień odc. 903 

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 767 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 768 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 149 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 632 - serial
12:00 Gliniarze odc. 193 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 514 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2895 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 385 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 4160
16:30 Na ratunek 112 odc. 187 - serial
17:00 Gliniarze odc. 232 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2896 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 465 - serial
20:10 Zjawa - film
23:30 Ślad odc. 83 - serial
00:30 Godziny - wyścig z czasem 
  - thriller

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1313

07:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 7 - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 65 

  s. 6 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 276 - serial

10:00 Galileo odc. 222

11:00 V.I.P. odc. 5 s. 4 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 116 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 107 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 45 - serial

14:15 MacGyver odc. 86 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 19 - serial

16:15 Drużyna A odc. 4 s. 5 - serial

17:15 Paulina odc. 97 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 102 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 113 - serial

20:00 Galileo odc. 223

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 194 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 195 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 27 - serial

00:00 Pod nadzorem - film 

07:15 Shimmer i Shine odc. 54 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 45 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 16 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 121 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 40 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 5 
 7 - serial
09:00 Krecik i panda odc. 29 - serial
09:15 Bolek i Lolek odc. 7 - serial
09:30 Domisie odc. 389
10:00 Mój zwierzyniec odc. 33
10:15 Strażak Sam odc. 17 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 9 s. 3 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 18 s. 6 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 15 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 78 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 79 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 3 s. 3 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 36 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 87-89 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 47 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 70 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 41 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 8 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 17 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 23
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 55 - serial
14:40 Tabaluga odc. 63 - serial
15:10 Mój zwierzyniec odc. 34
15:25 Yakari odc. 45 - serial
15:45 Domisie odc. 399
16:10 Nela - mała reporterka odc. 5
16:30 Dinotrux odc. 46 - serial
17:00 Bella i Sebastian odc. 15 - serial
17:15 Bella i Sebastian odc. 16 - serial
17:30 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 16 - serial
17:50 Sara i Kaczorek odc. 79 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 80 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 4 s. 3 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 17 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 47 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 20 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 45 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 42 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 172
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 29 
  - serial



Wtorek, 4 czerwiec 2019

05:35 Jaka to melodia? odc. 4114
06:15 Wieczna miłość odc. 186 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 497 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 90 s. 7 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 142 
  s. 11 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 106 
  s. 8 - serial
11:30 Korona królów odc. 233 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy odc. 206
13:00 24 godziny na arenie walki 
  wielkich kotów - film
14:00 Elif odc. 498 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Leśniczówka odc. 126 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 187 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? odc. 4115
18:00 Klan odc. 3504
18:30 Korona królów odc. 234 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 127 - serial
21:00 Wielki test wiedzy o 4 czerwca 
  1989 roku
22:30 Zaginiona odc. 6 - serial
23:30 Miasto gniewu odc. 27 s. 2 
  - serial
00:10 Twardziele - komedia

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

06:05 Ukryta prawda odc. 591 - serial

07:05 Sąd rodzinny odc. 86 - serial

08:00 Szpital odc. 284 - serial

09:00 Big Brother odc. 63

10:00 Big Brother Pobudka odc. 57

10:05 Mango - Telezakupy

11:45 19+ odc. 129 - serial

12:15 19+ odc. 130 - serial

12:45 Ukryta prawda odc. 348 - serial

13:45 Big Brother Popołudnie odc. 57

13:50 Sąd rodzinny odc. 87 - serial

14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 124 - serial

15:50 Szpital odc. 285 - serial

16:50 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 57

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

17:55 Żony Hollywood odc. 2 - serial

18:55 Kryminalni odc. 2 - serial

20:00 Big Brother odc. 64

21:00 Nieuchwytny cel - film

23:05 Big Brother Nocą odc. 46

23:40 Krawiec z Panamy - thriller

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

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 21 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 48 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 44 

  - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 30

09:00 Septagon odc. 56 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 47

11:30 Sekrety sąsiadów odc. 31 - serial

12:00 Galileo odc. 752

13:00 Detektywi w akcji odc. 48 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 176

15:00 Policjantki i policjanci odc. 495 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 93 

  - serial

17:00 Joker odc. 15

18:00 Septagon odc. 57 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 496 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 262 - serial

21:00 Załoga - film

23:40 Krwawa zemsta - film

01:30 STOP Drogówka odc. 194

06:00 Słodka miłość odc. 57

07:00 Zbuntowany anioł odc. 234

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 112 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 13 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 79 

  s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 14 

  s. 9 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 15 

  s. 9 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 4 s. 7 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 5 s. 7 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 91 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 13 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 14 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 112 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 113 s. 3 - serial

20:00 Królowa ringu - film

22:25 Mocne uderzenie - komedia

00:05 Nic do stracenia - komedia

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Doradcy króla Hydropsa - film

09:10 Jestem - dramat

11:00 Blisko, coraz bliżej odc. 12 

  - serial

12:25 Blisko, coraz bliżej odc. 13 

  - serial

13:55 Studio Kultura - rozmowy

14:20 Studio Kultura - niedziela z... 

  odc. 555

15:10 Fernando i humaniści - film

15:45 Jak daleko stąd, jak blisko 

  - dramat

17:30 Wichry Kołymy - film 

19:25 Antyfonie odc. 12 - serial

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Młody Tancerz Roku odc. 1

21:35 Smak wiśni - dramat

23:20 One. Kobiety Kultury odc. 13

23:55 Strajk artystów - film

01:55 Pieśń pasterza - film

06:50 Był taki dzień odc. 583

06:55 Dziennik telewizyjny

08:00 Pogranicze w ogniu odc. 4 - serial

09:05 Flesz historii M

09:25 Maestro - film

10:25 Sensacje XX wieku odc. 84

10:50 Spór o historię odc. 82

11:25 Świder - film

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 18

13:20 Tian Anmen - zakazana pamięć 

  - film

14:25 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 8 - serial

16:05 Marzyciele odc. 33 

16:30 Papież wolności 40 lat później 

  - film

17:30 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:00 Rodziny Wyklętych mają głos 

  odc. 8

18:30 Polska Kronika Filmowa odc. 18

18:45 Pogranicze w ogniu odc. 5 - serial

20:00 Tamtego 1989 roku odc. 3 - serial

21:00 Wojna generałów odc. 1 - serial

22:00 Po PRL-u odc. 14

22:30 Gracze - film

00:15 Sensacje XX wieku odc. 84

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie
09:10 Papież Polak do Rodaków 
  - serial
09:25 Juan Diego - posłaniec 
  z Gwadelupy - film
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc Ojczyzna
11:45 Święty na każdy dzień
11:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie
12:40 Oratorium średniowieczne 
  „Ordo Virtutum” św. Hildegardy 
  z Bingen
14:00 Dziesięć przykazań odc. 125 
  - serial
14:55 Frank Duff i Legion Maryi - 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 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Głos serca odc. 32 - serial
22:40 Nocna zmiana - film
23:45 Święty na każdy dzień
23:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

06:00 M jak miłość odc. 1450 - serial
06:55 Cerkiew w kotłowni
07:20 Na sygnale odc. 72 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 381
11:25 Rodzinka.pl odc. 186 s. 9 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2077 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 95 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1450 - serial
15:05 Górski lekarz odc. 107 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Więzień miłości odc. 71 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 85 s. 4 - serial
19:10 Na sygnale odc. 73 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 2077 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2078 
  - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
  odc. 113
20:55 M jak miłość odc. 1451 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Jak nie wiadomo, o co chodzi
23:55 Za marzenia odc. 26 s. 2 - serial
00:50 Rodzinka.pl odc. 264 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 6

07:50 Doradca smaku odc. 14 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2469

11:00 Ukryta prawda odc. 666 - serial

12:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 1

13:00 Szkoła odc. 409 - serial

14:00 Agent - gwiazdy odc. 1 s. 4

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 6

16:00 Szkoła odc. 410 - serial

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 2

18:00 Ukryta prawda odc. 667 - serial

19:00 Fakty

19:40 Sport 

19:45 Pogoda 

19:55 Uwaga! odc. 5694

20:10 Doradca smaku odc. 11 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2886 - serial

20:55 Milionerzy odc. 153

21:30 Mroczna dzielnica - film

23:35 Superwizjer odc. 1163

00:30 Kuba Wojewódzki odc. 8 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:00 Malanowski i Partnerzy 

  odc. 769 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

  odc. 770 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

  odc. 150 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 633 - serial

12:00 Gliniarze odc. 194 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 515 - serial

14:00 Pierwsza miłość odc. 2896 

  - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 386 - serial

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 4161

16:30 Na ratunek 112 odc. 188 - serial

17:00 Gliniarze odc. 233 - serial

18:00 Pierwsza miłość odc. 2897 

  - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 466 - serial

20:00 Polskę Kocham

23:00 Ślad odc. 84 - serial

00:00 Faceci w czerni III - film

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1314

07:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 8 - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 66 

  s. 6 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 277 - serial

10:00 Galileo odc. 223

11:00 V.I.P. odc. 6 s. 4 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 113 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 102 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 46 - serial

14:15 MacGyver odc. 87 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo odc. 20 

  s. 2 - serial

16:15 Drużyna A odc. 5 s. 5 - serial

17:15 Paulina odc. 98 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 105 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 117 - serial

20:00 Galileo odc. 224

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 196 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 197 - serial

23:00 Łzy słońca - dramat

01:30 STOP Drogówka odc. 159

07:15 Shimmer i Shine odc. 55 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 46 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 17 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 122 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 41 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 58 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 30 - serial
09:15 Bolek i Lolek odc. 8 - serial
09:30 Domisie odc. 399
10:00 Przyjaciele lasu odc. 34
10:15 Strażak Sam odc. 19 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 10 s. 3 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 19 s. 6 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 16 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 80,1 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 4 s. 3 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 37 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 90-92 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 48 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 71 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 42 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 9 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 18 - serial
13:55 Teleranek odc. 88
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 48 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 56 - serial
14:40 Tabaluga odc. 64 - serial
15:10 Przyjaciele lasu odc. 34
15:25 Yakari odc. 46 - serial
15:45 Domisie odc. 396
16:10 Nela - mała reporterka odc. 6
16:30 Dinotrux odc. 47 - serial
17:00 Bella i Sebastian odc. 17 - serial
17:15 Bella i Sebastian odc. 18 - serial
17:30 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 17 - serial
17:50 Sara i Kaczorek odc. 1 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 2 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 5 s. 3 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 18 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 48 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 21 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 46 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 43 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 177
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 30 
  - serial



Środa, 5 czerwca 2019

05:35 Jaka to melodia? odc. 4115
06:15 Wieczna miłość odc. 187 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 498 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 91 s. 7 - serial
09:35 Komisarz Alex odc. 143 
  s. 11 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 107 
  s. 8 - serial
11:30 Korona królów odc. 234 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 Rok w ogrodzie extra odc. 90
13:00 24 godziny na bezkresnej 
  pustyni - film
14:00 Elif odc. 499 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Gala „Teraz Polska” 2019
16:05 Wieczna miłość odc. 188 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? odc. 4116
18:00 Klan odc. 3505
18:30 Korona królów odc. 235 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! Odc. 352 
20:30 Portugalia - Szwajcaria: półfinał 
  - studio
20:35 Portugalia - Szwajcaria: półfinał
22:55 Człowiek-delfin - film
00:00 Bez tożsamości odc. 35 
  s. 2 - serial
00:50 Warto rozmawiać odc. 140

05:00 Prawo Agaty odc. 9 s. 3 - serial

06:05 Ukryta prawda odc. 592 - serial

07:05 Sąd rodzinny odc. 87 - serial

08:00 Szpital odc. 285 - serial

09:00 Big Brother odc. 64

10:00 Big Brother Pobudka odc. 58

10:05 Mango - Telezakupy

11:45 19+ odc. 131 - serial

12:15 19+ odc. 132 - serial

12:45 Ukryta prawda odc. 349 - serial

13:45 Big Brother Popołudnie odc. 58

13:50 Sąd rodzinny odc. 88 - serial

14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 125 - serial

15:50 Szpital odc. 286 - serial

16:50 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 58

16:55 Prawo Agaty odc. 10 s. 3 - serial

17:55 Żony Hollywood odc. 3 - serial

18:55 Kryminalni odc. 3 - serial

20:00 Big Brother odc. 65

21:00 Dziewczyna z portretu - film 

23:25 Big Brother Nocą odc. 47

00:05 Drzwi w podłodze - dramat

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 22 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 49 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 45 

  - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 33

09:00 Septagon odc. 57 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 48

11:30 Sekrety sąsiadów odc. 32 - serial

12:00 Galileo odc. 753

13 :00 Detektywi w akcji odc. 49 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 177

15:00 Policjantki i policjanci odc. 496 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 94 

  - serial

17:00 Joker odc. 16

18:00 Septagon odc. 58 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 497 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 263 - serial

21:00 Zabić Salazara - film

23:05 Predator II - film

01:20 Transakcje za milion dolarów 

  - Los Angeles odc. 9 - serial

06:00 Zbuntowany anioł odc. 235

07:00 Wojny magazynowe: Kanada 

  odc. 20 - serial

07:30 Wojny magazynowe: Kanada 

  odc. 21 - serial

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 113 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 14 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 79 

  s. 4 - serial

11:00 Zaklinaczka duchów odc. 80 

  s. 4 - serial

12:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 

  Vegas odc. 220 s. 2 - serial

13:00 112 - na każde wezwanie 

  odc. 44 - serial

13:30 Lekarze na start odc. 3 - serial

14:10 Lekarze na start odc. 4 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 92 s. 3 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 14 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 15 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 113 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 114 s. 3 - serial

20:00 Niepokonani - dramat

22:35 Oddział bohaterów - film

00:35 Bez litości odc. 1 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne 

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Polska Kronika Non-Camerowa 

  nr 2 - film

08:45 Polska Kronika Non-Camerowa 

  nr 4 - film

09:10 Jak daleko stąd, jak blisko 

  - dramat

11:00 Blisko, coraz bliżej odc. 14 

  - serial

12:20 Blisko, coraz bliżej odc. 15 

  - serial

13:50 Studio Kultura - rozmowy

14:05 15. Krajowy Festiwal Piosenki 

  Polskiej Opole ‘77 

15:40 Wieczny tułacz - film

16:45 Koty to dranie - film

18:00 Solo - film

19:05 Teledyski

19:30 Chuligan literacki odc. 129

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Blanka - dramat

21:45 Pegaz odc. 131

22:30 Perłowy guzik - film

00:05 Matt Bianco plays Baloise 

  Session

01:15 Sąsiady - film

06:50 Był taki dzień odc. 584

07:00 Dziennik telewizyjny 

07:45 Pogranicze w ogniu odc. 5 - serial

08:55 Archiwum zimnej wojny odc. 23

09:35 Duchem ciosany - film

10:30 Sensacje XX wieku odc. 137

10:55 Królowa Panoram - film

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 18

12:20 Czas honoru. Powstanie 

  odc. 5 - serial

13:15 Wszystkie kolory świata 

  odc. 13 - serial

14:20 Pachołki Rosji - film

15:40 Odtajnione akcje szpiegowskie 

  odc. 7 - serial

16:35 Papież wolności 40 lat później 

  - film

17:25 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

17:55 Niecała nieprawda czyli PRL 

  w DTV odc. 77

18:25 Polska Kronika Filmowa odc. 18

18:45 Pogranicze w ogniu odc. 6 - serial

19:55 Konwój: bitwa o Atlantyk 

  odc. 2 - serial

21:05 Sekrety amerykańskiej mafii 

  odc. 4 - serial

22:00 Marzyciele odc. 33 

22:30 Bilet na Księżyc - komedia

00:40 Sensacje XX wieku odc. 137

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
  Świętego Franciszka z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki - serial
11:10 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
11:20 Święty na każdy dzień
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia
12:20 Odkupienie - western
14:00 Głos serca odc. 32 - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Z Benedyktem XVI rok, po roku 
  odc. 4 - serial
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody mobilków - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
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 Albert Schweitzer - film 
23:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

06:00 M jak miłość odc. 1451 - serial
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 73 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 382
11:25 Rodzinka.pl odc. 187 s. 9 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2078 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 96 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1451 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 108 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Więzień miłości odc. 72 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 86 s. 4 - serial
19:10 Na sygnale odc. 74 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 2078 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2079 
  - serial
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
  i „Na sygnale” odc. 50 - serial
20:55 Na sygnale odc. 235 - serial
21:25 Na sygnale odc. 236 - serial
22:00 The Duff [#ta brzydka i gruba] 
  - komedia
23:50 O mnie się nie martw odc. 130 
  s. 10 - serial
00:45 1819 kg wiary - film

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 6

07:50 Doradca smaku odc. 11 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2470

11:00 Ukryta prawda odc. 667 - serial

12:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 2

13:00 Szkoła odc. 410 - serial

14:00 Agent - gwiazdy odc. 2 s. 4

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 6

16:00 Szkoła odc. 411 - serial

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 3

18:00 Ukryta prawda odc. 668 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5695

20:10 Doradca smaku odc. 13 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2887 - serial

20:55 Milionerzy odc. 154

21:30 Tożsamość Bourne’a - film

00:00 Colombiana - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 771 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 772 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 634 - serial
12:00 Gliniarze odc. 195 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 516 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2897 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 387 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 4162
16:30 Na ratunek 112 odc. 189 - serial
17:00 Gliniarze odc. 234 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2898 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 467 - serial
20:05 Faceci w czerni III - film
22:15 Głupi i głupszy bardziej 
  - komedia
00:45 Zmierzch - film

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1315

07:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 9 - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 67 

  s. 6 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 278 - serial

10:00 Galileo odc. 224

11:00 V.I.P. odc. 7 s. 4 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 117 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 105 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 47 - serial

14:15 MacGyver odc. 88 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo odc. 21 

  s. 2 - serial

16:15 Drużyna A odc. 6 s. 5 - serial

17:15 Paulina odc. 99 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 118 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 112 - serial

20:00 Galileo odc. 225

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 198 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 199 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 28 - serial

00:00 Ocalenie - thriller

07:15 Shimmer i Shine odc. 56 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 47 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 18 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 123 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 42 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 59 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 31 - serial
09:15 Bolek i Lolek odc. 9 - serial
09:30 Domisie odc. 396
10:00 Zwierzaki Czytaki odc. 65
10:15 Strażak Sam odc. 20 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 11 s. 3 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 20 s. 6 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 17 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 2,3 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 5 s. 3 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 38 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 93-95 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 49 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 72 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 43 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 12 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 19 - serial
13:55 Supełkowe ABC odc. 157
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 49 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 57 - serial
14:40 Tabaluga odc. 65 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 47
15:25 Yakari odc. 47 - serial
15:45 Domisie odc. 393
16:10 Nela - mała reporterka odc. 7
16:30 Dinotrux odc. 48 - serial
17:00 Bella i Sebastian odc. 19 - serial
17:15 Bella i Sebastian odc. 20 - serial
17:30 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 18 - serial
17:50 Sara i Kaczorek odc. 3,4 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 6 s. 3 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 19 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 49 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 22 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 47 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 44 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 106
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 31 
  - serial
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Na zdjęciu Daria Jankowska uczennica klasy 2 TŻiUG w ZS 
w Kowalewie Pomorskim

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

Pierogi leniwe (5 porcji)
Składniki: 

twaróg 0,38 kg
jaj 1,5 szt
cukier 0,03 kg
mąka pszenna 0,05 kg
masło 0,04 kg
bułka tarta 0,01 kg

Sposób wykonania:

Ser zmielić, dodać żółtka, 
wymieszać. Ubić pianę z bia-
łek i wraz z mąką dodać do 
twarogu, wymieszać. Formo-
wać wałeczki, lekko spłasz-
czyć, krajać ukośnie kluski 
i natychmiast gotować. Ugo-
towane odcedzić, posypać 
cukrem, polać  tłuszczem ze 
zrumienioną bułką tartą.   

Smacznego!
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Tydzień upłynie spokojnie i w sympatycznej atmosferze, o ile nie dasz dojść do głosu 
ambicji i nie weźmiesz na siebie dodatkowych zadań. Poświęć trochę czasu sobie, idź 
do kina, na koncert czy po prostu spotkaj się z przyjaciółmi. To pozwoli ci naładować 
akumulatory. Postaw na regenerację i solidny wypoczynek.

To, czego ci teraz trzeba to oderwanie od codziennych obowiązków. Najlepiej, jeśli 
spędzisz długi weekend w towarzystwie sprawdzonych przyjaciół. Ktoś ci się zwierzy, 
ale w tym przypadku pamiętaj o zachowaniu tajemnicy. Gdy piśniesz choćby słowo, 
plotka rozniesie się lotem błyskawicy, a ty stracisz zaufanie osoby, która jest dla ciebie 
ważna.

Długi weekend to doskonała okazja, by wyrwać się ze świata i zaszyć w głuszy. Sko-
rzystaj z niej, wyłącz telefon, nie zabieraj laptopa. Bliski kontakt z naturą pozwoli ci 
zregenerować siły. Po powrocie będziesz w doskonałej formie. Samotne Lwy mogą 
poznać kogoś ciekawego przez internet. Randka w realu zapowiada się niezwykle in-
teresująco.

W najbliższych dniach będziesz starała się jak najszybciej wykonać obowiązki, a potem 
wrócić do domu i zająć się ogrodem lub czytaniem książek. Twoje wycofanie nie ujdzie 
uwadze przyjaciół, którzy będą się niepokoić. Uspokój ich, że potrzebujesz czasu tylko 
dla siebie.

Miłość ci teraz w głowie. Randki, flirty, romantyczne kolacje i podziwianie zachodu 
słońca pochłoną cię bez reszty. Pamiętaj jednak, że masz obowiązki. Trudno będzie 
wytłumaczyć się przed szefem, jeśli zarwiesz ważny projekt. Szczęście ci sprzyja, ale 
czasem trzeba mu pomóc.

Bardzo dobre dni, będziesz w pełni sił witalnych i intelektualnych. Jeśli w pracy chcesz 
przeforsować jakieś rozwiązania, teraz jest najlepszy moment. Zespół stanie za tobą, 
a i szef doceni kreatywność. Samotne Skorpiony mają szanse na spotkanie wymarzo-
nej miłości.

Postaw na przyjemności, ale nie takie, które dobrze znasz. Coś, co będzie wyzwa-
niem sprawi, że nawiążesz nowe, ciekawe znajomości, przeżyjesz przygodę. Gwiazdy 
wspierają twoją aktywność w obszarach, w których można się czegoś nauczyć lub do-
wiedzieć.

Ciesz się małymi chwilami – smakiem kawy, widokiem kwiatów. Zwolnij tempo pracy, 
po powrocie do domu poczytaj książkę, napij się herbaty. Smakowanie życia sprawi, że 
po kilku dniach poczujesz przypływ sił witalnych. Najdzie cię ochota na zmiany w naj-
bliższym otoczeniu, ruszysz na zakupy, by na nowo urządzić dom czy mieszkanie.

Myślami będziesz niepotrzebnie wracał do przeszłości. Nie da się zmienić tego, co 
już się wydarzyło, cofnąć czasu. To, że kiedyś coś się nie udało, wcale nie oznacza, że 
tak będzie i teraz. Przekonasz się o tym tylko wtedy, kiedy podejmiesz kolejną próbę. 
Możesz liczyć na wsparcie rodziny i znajomych. Przygotuj się na niespodziankę w mi-
łości. 

Skoncentrujesz się teraz na swoich sprawach. Obcy ludzie i ich zmartwienia nie tylko 
nie będą cię obchodzić, ale wręcz irytować. Zatroszcz się o zdrowie, bo jesteś w kiep-
skiej formie. Jeśli tylko możesz, weź kilka dni urlopu i wyjedź odpocząć. Przydadzą się 
też zabiegi regeneracyjne. Od partnera będziesz oczekiwał zrozumienia. Unikaj kłótni.

W sprawach zawodowych niespodziewane spowolnienie, zyskasz sporo czasu dla sie-
bie. Nagle ważniejsza od stanu posiadania stanie się dla ciebie jakość życia. Rozmowy, 
spacery, lektura – temu się poświęcisz. Przyjaciele zainspirują cię do szukania nowych 
zainteresowań. Może spróbujesz jazdy konnej? Miej otwartą głowę, a wiele zyskasz.

Jeśli uda ci się przekonać szefa do swojego pomysłu, przypływ gotówki murowany. Za-
bierz się do dzieła, bo to odpowiednia pora. Sprzyjają ci nie tylko gwiazdy, ale i życzliwi 
ludzie. W weekend niech miłość będzie priorytetem. Poświęć czas ukochanej osobie, 
wyjedźcie w zaciszne miejsce lub chociaż zjedzcie razem romantyczną kolację.
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Skuteczniejsze kontrole zwolnień
FINANSE  Blisko 174 tys. kontroli i ponad 9,2 mln zł wstrzymanych świadczeń chorobowych – to bilans 
kontroli zwolnień lekarskich, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził w I kwartale 2019 roku. 
Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń przekroczyła 53,5 mln zł, w kujawsko-pomorskim 2,7 mln 
zł. Na kwotę tą składają się nie tylko zakwestionowane zwolnienia lub sposób ich wykorzystania, ale także 
zmniejszenie świadczeń, gdy ustał tytuł ubezpieczenia

– Prowadzenie imprez oko-
licznościowych, wyjazdy na 
wycieczki, remont mieszkania, 
prowadzenie usług kosmetycz-
nych, np. przedłużenie rzęs czy 
dodatkowa praca zawodowa 
to tylko niektóre przykłady jak 
osoby przebywające na zwolnie-
niach lekarskich wykorzystują 
je niezgodnie z przeznaczeniem 
– wymienia Krystyna Michałek, 
rzecznik regionalny ZUS woje-
wództwa kujawsko-pomorskie-
go.

Zgodnie z ustawowymi 
uprawnieniami Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych prowadzi 
dwa rodzaje kontroli zwolnień 
lekarskich zarówno pod kątem 
prawidłowości wykorzystania 
zwolnień lekarskich jak i pra-
widłowości orzekania o cza-
sowej niezdolności do pracy. 

Przy pierwszym typie kontroli 
pracownicy ZUS sprawdzają czy 
chory wykorzystuje zwolnienie 
lekarskie zgodnie z jego prze-
znaczeniem i stosuje się do za-
leceń lekarza, a nie np. pracuje, 
remontuje mieszkanie, czy wy-
konuje inne prace, które mogły-
by wydłużyć powrót do zdrowia. 
Taką kontrolę mogą również 
przeprowadzić pracodawcy, któ-
rzy zatrudniają powyżej 20 pra-
cowników.

Drugim rodzajem kon-
troli jest kontrola prawidło-
wości orzekania o czaso-
wej niezdolności do pracy  
z powodu choroby. Kontrole 
te wykonują lekarze orzeczni-
cy ZUS, którzy sprawdzają czy 
zwolnienie zostało wystawione 
zasadnie i czy osoba korzysta-
jąca ze zwolnienia lekarskiego 

jest nadal chora. Kontrola ta 
może odbyć się także w oparciu 
o dokumentację medyczną na 
podstawie, której lekarz wysta-
wił zwolnienie.

– W województwie kujaw-
sko-pomorskim przez pierwsze 
trzy miesiące 2019 roku Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych prze-
prowadził 9 tys. kontroli osób 
mających zaświadczenie o cza-
sowej niezdolności do pracy. 
Kontrole dotyczyły zarówno 
kwestii prawidłowości wykorzy-
stania zwolnienia jak i prawi-
dłowości orzekania o czasowej 
niezdolności do pracy. W kon-
sekwencji ZUS wydał blisko 600 
decyzji wstrzymujących dalszą 
wypłatę zasiłków chorobowych 
na kwotę 544,6 tys. zł. W na-
szym regionie to o ponad 30,5 
proc. kontroli więcej niż w po-

równywalnym okresie roku 
ubiegłego – informuje Krystyna 
Michałek, rzecznik regionalny 
ZUS województwa kujawsko-po-
morskiego.

– Również kwota, którą ZUS 
„odzyskał” jest wyższa o blisko 
220,8 tys. zł – dodaje rzecznika.

Oddział ZUS w Bydgoszczy 
przeprowadził 4,4 tys. kontroli, 
wydał 436 decyzji wstrzymują-
cych dalszą wypłatę zasiłków 
chorobowych na kwotę 337,1 tys. 
zł. Oddział ZUS w Toruniu prze-
prowadził 4,6 tys. kontroli, wy-
dał 160 decyzji wstrzymujących 
dalszą wypłatę zasiłków choro-
bowych na kwotę 207,5 tys. zł.

W całej Polsce w I kwartale 
br. ZUS przeprowadził 173,8 tys. 
kontroli osób posiadających za-
świadczenie o czasowej niezdol-
ności do pracy. Wynik finanso-
wy tegorocznych kontroli był 
lepszy od tego z I kwartału roku 
ubiegłego aż o blisko 69 proc. 
Kwota wstrzymanych świad-
czeń chorobowych w pierw-
szych trzech miesiącach 2019 r. 
przekroczyła, bowiem 9,2 mln zł  
w porównaniu z blisko 5,5 mln zł 
w pierwszych trzech miesiącach 
2018 r.

Większa liczba kontroli 
i dużo lepszy ich wynik finanso-
wy to efekt prowadzenia przez 
ZUS bardziej celowanych działań 
nakierowanych na przypadki, 
które budzą poważne wątpli-
wości. Narzędziem pomocnym 
w ujawnianiu nieprawidłowo-

ści są z pewnością elektronicz-
ne zwolnienia lekarskie, któ-
re stały się obowiązkowe od 1 
grudnia 2018 r. Zakład mając 
do dyspozycji bieżące dane  
o wystawianych zwolnieniach 
lekarskich może skuteczniej re-
agować na potencjalne naduży-
cia.

Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych ma również obowią-
zek obniżenia wysokości świad-
czeń chorobowych do 100 proc. 
przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wszystkim tym 
osobom, którym ustał tytuł 
do ubezpieczenia. W I kwar-
tale 2019 r. takich spraw było 
47,1 tys., a kwota ograniczonych 
wypłat przekroczyła 44,1 mln 
zł. W województwie kujawsko-
pomorskim takich spraw było  
1,8 tys., a kwota ograniczonych 
wypłat przekroczyła 2,2mln zł.

Oddział ZUS w Bydgoszczy 
654 spraw, kwota ograniczonych 
wypłat 860,6 tys. zł. Oddział ZUS 
w Toruniu – 1166 spraw, kwota 
ograniczonych wypłat ponad 
1,3 mln. Zł Łącznie kwota obni-
żonych i cofniętych świadczeń 
pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa w I kwarta-
le 2019 r. wyniosła 53,5 mln zł, 
w województwie kujawsko-
pomorskim ponad 2,7 mln zł  
(Oddział ZUS w Bydgoszczy 1,2 
mln zł, Oddział ZUS w Toruniu  
1,5 mln. zł).

(red), fot. ilustracyjne

Zarząd województwa 
bez zarzutu
Podczas ostatniego (27 maja) posiedzenia sejmik zatwierdził sprawozdanie z wy-
konania budżetu województwa za ubiegły rok oraz udzielił wotum zaufania i ab-
solutorium zarządowi województwa. Marszałek Piotr Całbecki przedstawił raport 
o stanie województwa – przygotowany po raz pierwszy dokument wprowadzony 
ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o samorządzie województwa.

Region

Sejmik zapoznał się z in-
formacją na temat studium lo-
kalizacyjnego platformy mul-
timodalnej Bydgoszcz – Solec 
Kujawski, w kontekście termi-
nala multimodalnego – węzła 
logistycznego Bydgoszcz. Wybu-
dowanie platformy multimodal-

nej Bydgoszcz – Solec Kujawski, 
która będzie stanowić tzw. port 
zapleczowy dla morskich por-
tów w Gdańsku i Gdyni, staje 
się coraz pilniejsze, gdyż z roku 
na rok wzrasta liczba kontene-
rów przeładowywanych w tych 
portach. Za kilka lat może się 

okazać, że nie będzie już moż-
liwości wywiezienia wszystkich 
ładunków transportem kolejo-
wym i drogowym.

Radni zapoznali się także 
ze sprawozdaniem z realizacji 
rocznego i wieloletniego pro-
gramu współpracy samorządu 

województwa z organizacjami 
pozarządowymi za rok 2018. Sej-
mik przyjął przygotowane przez 
zarząd województwa uchwały 
dotyczące regulaminów przy-
znawania stypendiów w ramach 
projektów Prymusi Zawodu Ku-
jaw i Pomorza, Prymus Pomo-
rza i Kujaw oraz Humaniści na 
Start! Stypendia dla najbardziej 
uzdolnionych uczniów są dla 
nich nagrodą i motywacją do 
nauki i rozwoju. Stanowią też 
wsparcie finansowe dla rodzin 
uczniów.

Sejmik zatwierdził daro-
wiznę nieruchomości na rzecz 
gminy Nakło nad Notecią. Budy-
nek położony przy ulicy Długiej 
35 w Nakle nad Notecią był wy-
korzystywany wcześniej przez 
Kujawsko-Pomorski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych 
we Włocławku. Po likwidacji 

K-PZMiUW zarząd województwa 
postanowił przekazać nierucho-
mość lokalnemu samorządowi 
z przeznaczeniem na archiwum 
gminne. Radni przyjęli pakiet 
uchwał dotyczących obszarów 
chronionego krajobrazu. 

Gośćmy sesji byli przedsta-
wiciele szkół, których uczniowie 
najlepiej wypadli w tym roku 
w konkursie wiedzy o samorzą-
dzie terytorialnym. Przewod-
niczący sejmiku Ryszard Bober 
podsumował tegoroczną edycję 
konkursu i wręczył nagrody. 
Nagrodzone placówki to Ze-
spół Szkół im. Prymasa Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Do-
brzejewicach, II Liceum Ogól-
nokształcące im. Marii Konop-
nickiej w Inowrocławiu i Zespół 
Szkół UMK Gimnazjum i Liceum 
Akademickie.

(red), fot. Andrzej Goiński
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Szczególna opieka

Jak zaznacza szefowa MRPiPS, program ma na 
celu zarówno poprawę jakości, jak i zwiększenie 
dostępności do usług opiekuńczych, „w tym 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
niepełnosprawnych ze znacznym stopniem nie-
pełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla 
dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełno-
sprawności ze wskazaniami”. – To bardzo ważny 
i bardzo potrzebny program. Chcemy wspierać 
gminy w realizacji usług opiekuńczych, w tym 
specjalistycznych usług opiekuńczych, by każ-
dy, kto tego potrzebuje, mógł z nich skorzystać, 
również w mniejszych i biedniejszych gminach – 
mówi minister Elżbieta Rafalska.

50 % dofinansowania

Gminy, które przystąpiły do reali-
zacji programu, otrzymają wspar-
cie finansowe w wysokości do 50 
proc. kosztów realizacji usług opie-
kuńczych, w tym specjalistycznych 
usług opiekuńczych. To pozwoli im 
na zwiększenie liczby godzin usług 
opiekuńczych. Program nie wpro-
wadza ani minimalnej, ani mak-
symalnej kwoty za godzinę usług 
opiekuńczych.

Miliardy z ZUS-u

ZUS zlecił przelew blisko 8,3 mln świadczeń „Eme-
rytura+”. W sumie trafi do rąk emerytów i rencistów 
7,3 mld zł (netto). Z KRUS wypłaconych zostało na-
tomiast ok. 1 mln świadczeń na łączną sumę blisko 
905 mln zł (netto). To w sumie 9,3 mln świadczeń na 
łączną kwotę 8,2 mld zł netto. – Wiemy, że emeryci 
niemal na bieżąco realizują swoje zamiary związane 
m.in. z poprawieniem doposażenia czy remontem 

mieszkania – mówiła podczas briefingu prasowego 
minister Elżbieta Rafalska.

Coraz więcej korzystających
Z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z usług opie-kuńczych. W 2016 r. skorzystało z nich ponad 94 tys. osób, w 2017 – przeszło 100 tys. Realizacja usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i finansowa-nym ze środków budżetu gminy. Samorządy mogą korzy-stać z dwóch programów dot. usług opiekuńczych. Jeden to „Opieka75+”, a drugi finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Z programu finansowanego ze SFWON skorzystać będą mogły osoby z niepełnosprawnościami poniżej 75. roku życia.

Gminy z dofinansowaniem 
na usługi opiekuńcze 

Rozwój usług opiekuńczych 
to szansa na dłuższe życie 
w lepszym zdrowiu. W ramach 
programu „Usługi opiekuńcze 
dla osób niepełnosprawnych” 
edycja 2019 finansowanego 
z Solidarnościowego Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnospraw-
nych dofinansowanie na łączną 
kwotę blisko 31,5 mln zł otrzy-
ma 320 gmin.

Wszystkie majowe „Emerytury+”
 wypłacone

 
Zarówno ZUS jak i KRUS zlecił do dzisiaj 
wypłatę wszystkich świadczeń „Emerytu-
ra+” z majowych terminów wypłaty świad-
czeń – poinformowała podczas piątkowego 
spotkania z dziennikarzami minister Elżbieta 
Rafalska. To w sumie 9,3 mln świadczeń na 
łączną kwotę 8,2 mld zł netto.

320 chętnych gmin

Minister rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej Elżbieta Rafalska zatwierdzi-
ła wnioski złożone przez wojewodów 
w ramach uruchomionego w mar-
cu br. naboru do programu „Usługi 
opiekuńcze dla osób niepełnospraw-
nych” edycja 2019 finansowanego 
z SFWON. – W ramach ogłoszonego 
programu wnioski złożyło 320 gmin 
na kwotę 31 486 688,03 zł, w tym 
na specjalistyczne usługi opiekuńcze 
na kwotę 3 925 596,69 zł – informuje 
minister Elżbieta Rafalska.
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KALENDARIUM
Czwartek 30 maja
1942 – Na podstawie decyzji Państwowego Komitetu Obrony ZSRR 

utworzono Centralny Sztab Ruchu Partyzanckiego, działający przy Naj-
wyższym Naczelnym Dowództwie Armii Czerwonej. W tym samym 
dniu powołano Ukraiński Sztab Ruchu Partyzanckiego z gen. Timofie-
jem Strokaczem na czele.

1955 – 42 górników zginęło w pożarze w KWK „Sośnica” w Gliwi-
cach.

1972 – Trzech terrorystów z Japońskiej Armii Czerwonej dokonało 
ataku z użyciem broni maszynowej i granatów na port lotniczy pod 
Tel Awiwem, w wyniku czego zginęło 26 osób (w tym 2 napastników),  
a 79 zostało rannych (w tym trzeci z napastników).

Piątek 31 maja
1915 – I wojna światowa: między Bolimowem a Sochaczewem 

wojska niemieckie użyły 264 tony ciekłego chloru wypuszczonego  
z 12 tysięcy butli rozmieszczonych przed linią okopów rosyjskich. Ilość 
ta ponad dwukrotnie przewyższała ilość gazu użytą podczas ataku ga-
zowego przeprowadzonego w kwietniu tego roku pod Ypres. W ciągu 
kilkunastu minut zginęło kilka tysięcy rosyjskich żołnierzy (dokładna 
liczba jest nie do ustalenia).

1974 – W Genewie podpisano porozumienie w sprawie wycofania 
z Syrii wojsk izraelskich. Strefa graniczna na Wzgórzach Golan miała 
zostać zdemilitaryzowana i obsadzona przez międzynarodowe siły po-
kojowe UNDOF.

2007 – Pacyfikacja kopalni „Wujek”: Sąd Okręgowy w Katowicach 
uznał wszystkich 17 oskarżonych zomowców winnymi popełnienia 
zbrodni komunistycznej.

Sobota 1 czerwca
1863 – Powstanie styczniowe: między Małkinią a Czyżewem 

dróżnik kolejowy dokonał sabotażu poprzez rozkręcenie szyn dopro-
wadzając do katastrofy rosyjskiego pociągu, w wyniku której zginęło  
20 oficerów i 600 żołnierzy.

1943 – W ramach represji za działalność partyzancką Niem-
cy zamordowali ok. 180 mieszkańców wsi Sochy na Zamojszczyźnie  
i 39 mieszkańców Bodzentyna na Kielecczyźnie.

1950 – Ukazał się komunikat prasowy Ministerstwa Rolnictwa 
i Reform Rolnych o zrzuceniu przez amerykańskie samoloty u polskie-
go wybrzeża masowych ilości stonki ziemniaczanej, która po wydosta-
niu się na brzeg miała się rozplenić po całym kraju.

Niedziela 2 czerwca
1780 – Rozruchy Gordona: protestujący przeciwko przyznaniu 

przywilejów dla katolików tłum 40-60 tys. demonstrantów próbował 
bez skutku wtargnąć do gmachu Izby Gmin w Londynie.

1897 – Mark Twain w odpowiedzi na pogłoski o swojej śmierci 
opublikował na łamach „New York Journal” sprostowanie: „Wiadomo-
ści o mojej śmierci są przesadzone”, które stało się słynnym powiedze-
niem.

1943 – W rosyjskiej Republice Komi Niemcy w ramach operacji 
„Desant na GUŁAG”, mającej doprowadzić do wybuchu antysowiec-
kiego powstania na tyłach Armii Czerwonej, zrzucili pierwszą grupę  
12 rosyjskich kolaborantów, która tydzień później została zlikwidowana 
przez NKWD. Po tym niepowodzeniu operacja została zarzucona

Poniedziałek 3 czerwca 
1915 – I wojna światowa: zakończyło się trzecie oblężenie Twierdzy 

Przemyśl. Do miasta weszły wojska bawarskie i austro-węgierska 4. dy-
wizja kawalerii. Wycofujący się Rosjanie wysadzili mosty na Sanie.

1943 – W wyniku niemieckiej pacyfikacji wsi Strużki koło Staszowa 
w województwie świętokrzyskim zginęły co najmniej 74 osoby.

1961 – W Wiedniu doszło do spotkania prezydenta USA Johna  
F. Kennedy’ego z przywódcą ZSRR Nikitą Chruszczowem.

1979 – W zatoce Campeche u wybrzeży Meksyku doszło do wy-
cieku co najmniej 600 tys. ton ropy naftowej, spowodowanego wybu-
chem pod platformą Ixtoc 1.

Wtorek 4 czerwca
1963 – Prezydent USA John F. Kennedy wydał rozporządzenie 

przywracające parytet kruszcu i prawo emisji pieniądza dla rządu ame-
rykańskiego. Według jednej z hipotez mogło to być powodem zamachu 
na życie prezydenta 22 listopada tego roku.

1979 – W zatoce Campeche u wybrzeży Meksyku doszło do wy-
cieku co najmniej 600 tys. ton ropy naftowej, spowodowanego wybu-
chem pod platformą Ixtoc 1.

Środa 5 czerwca
1443 – Najsilniejsze historyczne trzęsienie ziemi na ziemiach pol-

skich o sile ocenianej na powyżej 6 stopni w skali Richtera z epicentrum 
na północ od Wrocławia. Największe straty odnotowano w samym 
Wrocławiu, w Krakowie zawaliło się sklepienie kościoła św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej i św. Małgorzaty.

1942 – W dniach 3–5 czerwca Niemcy rozstrzelali 6–8 tys. Żydów 
z jednego (przeznaczonego dla Żydów „bezużytecznych”) z dwóch gett 
w Kowlu w dawnym województwie wołyńskim.

1968 – W hotelu w Los Angeles został postrzelony przez Palestyń-
czyka Sirhana Sirhana kandydat Partii Demokratycznej w wyborach 
prezydenckich senator Robert F. Kennedy. W wyniku odniesionych ob-
rażeń zmarł następnego dnia w szpitalu.

2004 – W zamachu w Bagdadzie zginęło dwóch byłych żołnierzy 
jednostki GROM oraz dwóch Amerykanów, pracujących dla amerykań-
skiego przedsiębiorstwa ochroniarskiego Blackwater.

Źródło: wikipedia.org

Nie ma jak u mamy
REGION  W sobotę (25 maja) w Arenie Toruń odbył się koncert 
„Nie ma jak u mamy” organizowany przez Urząd Marszałkowski. 
Artyści wykonali specjalnie przygotowany na tę okazję program

Transmisja wydarzenia od-
była się w Dzień Matki (26 maja) 
o godzinie 16.00 na antenie 
TVP1 i kolejna o 18.50 na antenie 

TV Polonia. Była to już dziesią-
ta odsłona corocznego koncertu 
organizowanego z okazji Dnia 
Matki. Na scenie pojawili się 

znani i lubiani aktorzy i wokali-
ści: Majka Jeżowska, Anna Guzik, 
Halina Mlynkowa, Łukasz Zagro-
belny, Ryszard Rynkowski, Filip 
Lato, Mikołaj Krawczyk i Woj-
ciech Gąssowski. Gwiazdom to-
warzyszył zespół instrumental-
no-wokalny pod kierownictwem 
Zygmunta Kukli, a całą imprezę 
poprowadził Artur Orzech.

– W tym roku zdecydowa-
liśmy się na organizację dużego 
koncertu dla 5 tysięcy uczestni-
ków i mogliśmy zaprosić dużo 
więcej mam z całego regionu – 
mówi Piotr Całbecki, marszałek 
województwa. – Cieszę się , że 
tak wiele z nich przyjęło zapro-
szenie i bawiliśmy się wspólnie.

(red), Fot. Szymon 
Zdziebło/UMWK-P
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Królowały egzotyczne smaki
GMINA RYŃSK  24 maja 2019 r. w Zespole Szkół we Wroniu nauczyciele nauki zawodu przepro-
wadzili z klasą II i III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych lekcję otwartą

Zaproszeni goście to: kierow-
nik Wydziału Oświaty, Zdrowia, 
Kultury i Sportu Starostwa Po-
wiatowego Krzysztof  Buchmiet, 
dyrekcja szkoły oraz nauczyciele 
praktycznej nauki zawodu. Te-
matem lekcji otwartej była cha-
rakterystyka żywienia kuchni 
różnych narodów. I grupa uczest-
ników przygotowała chaczapari, 
czyli gruziński zapiekany placek 

oraz suflaki – grecką potrawę 
z mięsa wieprzowego lub kawał-
ków kurczaka. II grupa wykonała 
musaki – grecką potrawę z mie-
lonego mięsa i bakłażanów.

Grupa III zaskoczyła nas 
chaczapari, tradycyjną gruziń-
ską potrawą, będącą prawdziwą 
ucztą dla smakoszy serów oraz 
chinkali – gruzińskimi pieroż-
kami wypełnionymi bulionem 

i mięsem. IV grupa przygotowała 
falafele – kotleciki z przyprawio-
nej ciecierzycy, smażone na głę-
bokim oleju. W krajach arabskich 
jest to popularna potrawa we-
gańska. Potrawą wykonaną przez 
grupę V była sałatka grecka, wy-
konana z pomidora, ogórka, fety 
i oliwek. VI grupa zajęła się przy-
gotowaniem sali oraz parzeniem 
arabskiej kawy z kardamonem 

i herbaty czarnej z dodatkiem 
białej szałwii.

– Zaaranżowane potrawy 
stanowiły ucztę nie tylko dla 
oczu, ale i dla podniebienia. Za-
równo uczniowie jak i zapro-
szeni goście mieli okazję poznać 
tajniki kuchni greckiej, gruziń-
skiej i arabskiej. Profesjonalne 
przygotowanie i przeprowa-
dzenie lekcji otwartej możliwe 

było dzięki bardzo dobrze funk-
cjonującej pracowni żywienia, 
która wyposażona została przy 
wsparciu Funduszy Europej-
skich w ramach realizowanych 
w szkole projektów „Dziś nauka 
jutro praca I i II” oraz budżetu 
powiatu wąbrzeskiego – przy-
znają uczestnicy, uczniowie ZS 
we Wroniu.

(red), fot. ZS Wronie



reklama26 Czwartek 30 maja 2019 WABRZEZNO–CWA.PL

GODZINY OTWARCIA:
PN-PT: 7.OO-18.OO | SOB: 7.OO-14.OO

NOWOŚĆ
w systemie dociepleń

IMPREFARB!

Elastyczna
Deska elewacyjna

w cenie
139zł139zł/m2

Dostępne kolory:
biały, szary, złoty dąb,

mahoń, sosna, 
ciemny orzech.

U nas kupisz 
profesjonalne narzędzia:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, Kikół, 
ul. Spółdzielcza 9, tel. 887 412 858

Stacja demontażu pojazdów. Samochodowe in-
stalacje 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

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

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

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

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

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

Do wynajęcia bar 100 m2, od 
01.07.2019 z możliwością wyposażenia 
bądź  inne propozycje, w dobrym punk-
cie. Wąbrzeźno, tel. 663 747 317 

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

Sprzedam działkę budowlaną 1292m, Wąbrzeź-
no, tel. 665929670 

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

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

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

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, 
serwis, 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, kanali-
zacyjnych i CO. Montaż kotłowni. Radomin 23b, 
tel. 512 295 280

Projektornia-meble na wymiar: m.in. kuchenne, 
biurowe, szafy przesuwne. Wyposażenia firm, 
aptek, przychodni lekarskich, inst. pożytku pu-
blicznego, 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 suro-
we, elewacje, dachy, docieplenia, wykończenie 
wnętrz, tel. 792 080 506

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

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

Gru-Met-piaskowanie z dojazdem. Usługi ślu-
sarsko-spawalnicze, tel. 888 471 801

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

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

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

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

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

Ocieplanie pianką PUR, tynki i posadzki maszy-
nowe, tel. 501 202 840

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

Sprzedam przyczepę jednoosiową do przewozu 
zwierząt, rejestrowaną, tel. 695 890 749   

Sprzedam Opryskiwacz Jarmet 800/12, 
siewnik Isaria 3m, śrutownik bijakowy 
11kw, pług 5 skibowy, wał Cambella 
podwójny, Gałczewko, tel.607 898 717

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

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

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

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

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

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

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

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

Półwysep Wądzyn-sala weselna, imprezy oko-
licznościowe, tel. 667 652 205

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edukacja
Akademia Językowa CGD-uczymy dzieci, mło-
dzież i dorosłych, Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arka-
dami 9, tel. 604 791 169

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

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

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

OSK UT. Jabłoński Maciej-prawo jazdy kat. A, B, 
B+E, C, C+E, Tłuchowo, tel. 502 452 902
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Ubezpieczenia
M. Kiełkowska, ubezpieczenia OC, AC, majątkowe, 
Zbójno, tel. 506 032 523

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

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

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

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

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

Ubezpieczenia OC/AC, rolne, majątkowe, życiowe, 
kredyty, inwestycje. Piotr Kycia, Lipno, ul. Mickie-
wicza 10, tel. 606 340 278

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

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

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

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

Zdrowie
Poradnie

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

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

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

Kupię bryczkę lub sanie konne, tel. 533 892 718 

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

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

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

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

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gabinet weterynaryjny lek. wet. A. Sarek-Ka-
czorowska, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 
19/15, dyżur całodobowy, tel. 517 532 637

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

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

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

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
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Konsultacje kadry w Wałczu
SPORTY WALKI  W dniach 24-26 maja 2019 roku odbyły się  konsultacje kadry juniorów Polskiej Federacji 
Kyokushin Karate. Szkolenie było prowadzone w COS w Wałczu

Do pracy w ramach kadry 
zaproszono juniorów w wieku 
13-18 lat. Zajęcia prowadził shi-
han Bogdan Jeremicz – 6 dan 
oraz shihan Artur Wilento – 5 
dan. Wąbrzeski Klub Sportów 
i Sztuk Walki reprezentowali : 
Jakub Stachulak oraz Marceli-
na Rytel. Zawodnicy doskona-
lili techniki walki, taktykę oraz 
pracę na sprzęcie. – Konsultacje 
były również dobrym sprawdzia-
nem dla naszych zawodników 

jadących w czerwcu na turniej 
Dutch Open w Bergen op Zoom 
w Holandii. Dziękujemy rodzi-
com za pomoc w transporcie na 
miejsce szkolenia – mówią tre-
nerzy wąbrzeskiegoi klubu.

Udział w konsultacjach był 
możliwy dzięki środkom z Urzę-
du Miasta Wąbrzeźna przezna-
czonych dla organizacji poza-
rządowych na realizację zadań 
publicznych 2019 roku.

(ak), fot. nadesłane

Rekreacja

Strażacy na podium
25 maja w Śmiłowicach w gminie Choceń, powiat włocławski, odbyły się po raz 
pierwszy Wojewódzkie Mistrzostwa w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. 
Wśród 11 drużyn biorących udział była drużyna z KP PSP w Wąbrzeźnie. 

Strażacy z Wąbrzeźna udo-
wodnili, że potrafią udzielić 
kwalifikowanej pierwszej pomo-
cy. Byli najlepsi i zdobyli pierw-
sze miejsce. Mistrzostwo to wy-
walczyli: st. sekc. Karol Dzielski, 
st.str. Mateusz Świniarski, st. 
str. Dawid Przybysz i str. Grze-
gorz Bieniek.

Ekipy mały do wykonania 11 
zadań. Zadania były rozmieszo-
ne na terenie parku w Śmiłowi-

cach oraz okolicznych miejscach 
takich jak szkoła czy plebania. 
Scenki były symulowane np. 
osoba przygnieciona przez ści-
nane drzewo, resuscytacja krą-
żeniowo-oddechowa nowonaro-
dzonego dziecka, wyciągnięcie 
poszkodowanego z trudno do-
stępnego miejsca i udzielenie mu 
dalszej pomocy czy też udziele-
nie pomocy osobie po wypadku 
komunikacyjnym gdzie pomocy 

potrzebował zarówno kierowca 
jak i osoba potrącona.

Organizatorem mistrzostw 
był Hufiec ZHP Powiatu Wło-
cławskiego, Klub Ratowniczy 
Echo. Patronatem mistrzostwa 
objął  Wójt Gminy Choceń Ro-
man Nowakowski, Wojewoda 
Kujawsko-Pomorski Mikołaj 
Bogdanowicz oraz Starosta Wło-
cławski Roman Gołębiewski.

(red), fot. PSP Wąbrzeźno

Wąbrzeźno 
ma już 186 km
Walcz o nagrody dla siebie i tytuł Najbardziej Rowe-
rowego Miasta dla Twojej miejscowości w ramach ak-
cji Kręć Kilometry 2019. Mieszkańcy „przejechali” już 
dla Wąbrzeźna 186 km.

Rekreacja

Zawalcz o super nagrody. 
Przejedź 1000 km do końca wrze-
śnia, by dołączyć do najlepszych. 
Możesz wygrać kartę podarun-
kową Allegro o wartości 1000 zł 
lub oczyszczacz powierza. Do-
datkowo aż 50 miast, liczących 
do 50.000 mieszkańców, na rzecz 
których Uczestnicy przekażą łącz-
nie najwięcej kilometrów, otrzy-
ma czujniki do pomiaru jakości 
powietrza!

Dzięki opcji importowania 
danych bez trudu przeniesiesz 
swoje wyniki z ulubionej aplikacji 
mobilnej do profilu Kręć Kilome-
try. Aby Twoje kilometry trafiły 
do rankingu, wybierz miasto, dla 
którego je zdobywasz. Pamiętaj, 
aby połączyć konto z aplikacji 

z kontem na stronie Kręć kilome-
try!

Jak połączyć konto z wy-
braną aplikacją? Zaloguj się na 
stronie kreckilometry.pl lub jeśli 
nie masz konta zarejestruj się; 
na swoim profilu wybierz opcję 
„dodaj aktywność”; połącz konto 
z wybraną aplikację mobilną; aby 
dodać nowe aktywności, zaznacz 
je i skorzystaj z opcji importu. 
Możesz zaimportować i dodać 
wszystkie swoje przejazdy rowe-
rem od 15 maja! Aktualny ranking 
można śledzić na stronie https://
kreckilometry.pl/ranking. Orga-
nizatorem konkursu pod nazwą 
„Kręć Kilometry” jest Fundacja 
Allegro All For Planet.

(red), fot. ilustracyjne
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Kanonada trampkarzy Unii
PIŁKA NOŻNA  W miniony weekend spotkania ligowe rozegrało sześć drużyn młodzieżowych wą-
brzeskiej Unii. Na szczególną uwagę zasługuje wynik trampkarzy, którzy na wyjeździe wygrali z Mu-
stangiem Ostaszewo aż 19:0

Podopieczni Jarosława 
Rybszlegera ostatnio są w wy-
śmienitej formie i dosłownie 
rozstrzeliwują swoich rywali. 
Przed tygodniem unici u siebie 
wygrali z Legią Chełmża 18:0, 
a w tygodniu w zaległym meczu 
rozbili chełmżan 9:1. W minioną 
niedzielę wąbrzeźnianie poko-
nali z kolei Mustanga Ostaszewo 
aż 19:0. Szczególną skuteczno-
ścią popisał się Miłosz Jadziński, 
który siedmiokrotnie pokonał 

bramkarza gospodarzy.
Po siedmiu spotkaniach 

niebiesko-biali mają na koncie 
osiemnaście punktów i wciąż 
biją się o bezpośredni awans do 
II ligi wojewódzkiej z Pomow-
cem Kijewo Królewskie. Kolej-
ne spotkanie podopieczni Ja-
rosława Rybszlegera rozegrają 
na własnym boisku w sobotę 1 
czerwca z Kasztelanem Papowo 
Biskupie. Początek spotkania za-
planowano na godzinę 10:00.

Mustang Ostaszewo – Unia 
Wąbrzeźno 0:19 (0:5)

Bramki: 0:1 J. Kocimski (4’), 
0:2 M. Jadziński (14’), 0:3 M. Ja-
dziński (16’), 0:4 M. Michewicz 
(20’), 0:5 K. Michałek (26’), 0:6 M. 
Jadziński (42’), 0:7 M. Jadziński 
(44’), 0:8 J. Sikora (45’), 0:9 J. No-
wak (48’), 0:10 K. Michałek (52’), 
0:11 M. Michewicz (53’), 0:12 M. 
Jadziński (54’), 0:13 A. Maciejew-
ski (55’), 0:14 M. Jadziński (65’), 
0:15 M. Jadziński (67’), 0:16 J. 
Sikora (68’), 0:17 J. Nowak (69’), 
0:18 J. Nowak (70+’), 0:19 M. Ja-
dziński (70+’)

Unia: H. Kalinowski (56’ W. 
Kaspirowicz) – M. Wilma, B. Ro-
jek, J. Nowak, A. Maciejewski, K. 
Michałek, D. Kamiński, M. Mi-
chewicz, M. Jadziński, J. Kocim-
ski, J. Sikora.

Niestety w sobotę nie po-
wiodło się młodzikom Unii. Dru-
żyna Roberta Tomaszewskiego 
przegrała u siebie z liderem 
Olimpią Grudziądz 1:8. Honoro-

wą bramkę dla unitów zdobył 
Mikołaj Wojdak. Mimo poraż-
ki unici wciąż zajmują drugie 
miejsce w II lidze wojewódzkiej 
młodzików. W następnej kolejce 
wąbrzeźnianie zagrają w Toru-
niu z Włókniarzem. Spotkanie 
odbędzie się w sobotę 1 czerwca 
o godzinie 10:00.

Unia Wąbrzeźno – Olimpia 
Grudziądz 1:8 (1:4)

Bramki: 0:1 M. Kapusta (5’), 
0:2 O. Tadajewski (6’), 1:2 M. Woj-
dak (17’), 1:3 Ł. Szumotalski (25’), 
1:4 M. Śliwoń (28’), 1:5 M. Śliwoń 
(40’), 1:6 P. Zabłoński (51’), 1:7 W. 
Goralski (53’), 1:8 M. Śliwoń (59’)

W Unii zagrali: J. Jabłoński, 
N. Zieliński – I. Tomaszewski, 
K. Sosnowski, M. Kamiński, K. 
Patyk, A. Pawłowski, K. Lewan-
dowski, S. Drozdalski, M. Woj-
dak, D. Zuger, N. Pawlicki, S. 
Szumacher.

W miniony weekend kolejne 
mecze ligowe rozegrały również 
drużyny orlików i żaków. Orli-

ki z rocznika 2008 na turnieju 
w Głogowie pokonali 2:1 Orła 
Głogowo, 9:0 Gola II Brodnica 
oraz zremisowali 1:1 z Elaną To-
ruń. Z kolei o rok młodsi piłka-
rze na zawodach w Wąbrzeźnie 
wygrali 5:0 ze Startem Toruń 
i zremisowali 3:3 z Włókniarzem 
Toruń.

Żacy z rocznika 2010 tre-
nowani przez Tomasza Liszaja 
w Grudziądzu pokonali 2:1 Cheł-
miniankę Chełmno, a w dwóch 
spotkaniach po remisach  
1:1 musieli podzielić się punk-
tami z Golem II Brodnica oraz 
Gwiazdą Toruń. Również w Gru-
dziądzu mecze rozgrywali żacy 
z roczników 2011-2012. Pod-
opieczni Tomasza Zubrzyckiego 
zdołali zremisować spotkanie 
z Gwiazdą Toruń, a w dwóch 
pozostałych po walce musieli 
uznać wyższość Olimpii Gru-
dziądz i Gola Brodnica.

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

Sporty walki

Karatecy się szkolą
22 maja br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Wąbrzeźnie odbyły się egzaminy na ko-
lejne stopnie szkoleniowe kyokushin karate junior.

Organizatorem egzami-
nów był Wąbrzeski Klub Spor-
tów i Sztuk Walki. Do egzaminu 
przystąpiło ponad 70 młodych 
karateków trenujących w Wą-
brzeźnie, Dębowej Łące, Zieleniu, 
Kowalewie Pom. oraz Golubiu-
Dobrzyniu. Egzamin prowadził 

shihan Artur Wilento – 5 dan 
oraz sensei Janusz Drywa – 3 
dan wraz z instruktorami klu-
bowymi. Egzamin trwał około 
4 godzin i składał się z demon-
stracji technik, poruszania, form 
kata oraz walk kumite. Młodzi 
wojownicy spisali się doskona-

le pokazując  charakter i ducha 
walki. Shihan Artur Wilento  wy-
różnił osobę, która najlepiej wy-
konała wszystkie zadania – była 
to Nadia  Markuszewska trenu-
jąca w Wąbrzeźnie.

(ak), fot. nadesłane
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Unia z szansą na utrzymanie
PIŁKA NOŻNA  Kibice Unii Wąbrzeźno po raz kolejny w tym sezonie byli świadkami dramatycznego spo-
tkania. Wąbrzeźnianie dzięki dwóm trafieniom Pawła Mazurowskiego pokonali u siebie Grom Więcbork

Pojedynek z Gromem był dla 
Unitów niezwykle istotny. Nie-
biesko-biali chcąc wciąż liczyć się 
w walce o utrzymanie, musieli ko-
niecznie wygrać z więcborską dru-
żyną. Unia spotkanie rozpoczęła 
ofensywnie i od zdecydowanych 
ataków. Jako pierwsi przed szan-
są na zdobycie bramki stanęli To-
masz Liszaj i Jakub Sajda, jednak 
ich próby okazały nieskuteczne. 
W kolejnych minutach wąbrzeź-
nianie stworzyli sobie jeszcze 
kilka dogodnych okazji, które nie 
zostały wykorzystane, ale konse-
kwentna gra dawała nadzieję, że 
gol dla niebiesko-białych jest kwe-

stią czasu. Dopiąć celu udało się 
w 34. minucie. Paweł Mazurowski 
oddał precyzyjny strzał z około 20 
metrów i nie dał żadnych szans 
bramkarzowi gości. Tuż przed 
końcem pierwszej połowy kapitan 
unitów mógł podwyższyć prowa-
dzenie, jednak pojedynek sam na 
sam tym razem wygrał golkiper 
Gromu.

Po przerwie wąbrzeźnianie 
nieco spuścili z tonu. Piłkarze 
z Więcborka wyczuli słabszy okres 
gry niebiesko-białych i zaczęli co-
raz śmielej poczynać sobie na bo-
isku. Po jednym z rzutów wolnych, 
wykonywanych przez Grom, piłka 

trafiła nawet w poprzeczkę bramki 
strzeżonej przez Marcina Grodzic-
kiego. W 58. minucie zawodnik go-
ści Marcin Kosmela obejrzał drugą 
żółtą, a w konsekwencji czerwoną 
kartkę i zmuszony był opuścić bo-
isku. Wydawało się, że osłabieni 
rywale nie są już w stanie zagrozić 
Unii i zwycięstwo jest na wycią-
gnięcie ręki. Niestety dwie minu-
ty później futbolówka trafiła pod 
nogi niepilnowanego Mateusza 
Tuńskiego, który będąc w polu 
karnym bez namysłu oddał strzał 
w krótki róg i doprowadził do re-
misu. Strata bramki obudziła wą-
brzeźnian, którzy w mgnieniu oka 

ruszyli do huraganowych ataków.
Przez ponad dwadzieścia 

minuty unici stworzyli sobie kil-
ka klarowanych sytuacji, jednak 
żadna z nich nie przyniosła gola. 
Upragnione prowadzenie udało się 
odzyskać dopiero w 85. minucie, 
kiedy Paweł Mazurowski zachował 
zimną krew w sytuacji sam na sam 
i mocnym strzał umieścił piłkę 
w siatce. Dzięki zwycięstwu nie-
biesko-biali wyprzedzili w tabeli 
Grom Więcbork, a co za tym idzie 
wciąż liczą się w walce o utrzyma-
nie.

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

UNIA WąbRzeźNO 
VS.

GROm WIęCbORK

2 (1: 0) 1
Gole

1:0 P. Mazurowski (34′), 1:1 M. Tuński 
(60′), 2:1 P. Mazurowski (85′)

Skład

M. Grodzicki – T. Niemyt (88′ żk), D. Han-
cyk, R. Drapiewski, Dar. Kalinowski – J. Sajda 
(78′ F. Ciechacki), J. Godlewski (48′ żk), K. 
Kamycki, M. Gołąb (68′ S. Marszałek) – T. 
Liszaj, P. Mazurowski (90+’ M. Marszałek).


