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POWIAT  – Umowa z wykonawcą na rozbudowę drogi wo-
jewódzkiej nr 548 została wypowiedziana. Do końca lipca ma 
zostać wykonana inwentaryzacja zrealizowanych dotychczas 
robót. Następnie ogłoszony zostanie przetarg, aby nowa firma 
mogła rozpocząć pracę na wiosnę 2020 roku – poinformował 
wójt gminy Płużnica Marcin Skonieczka

Nie pojedziemy 
drogą nr 548
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Wszystko wskazuje więc na to, 
że jeszcze długo nie pojedziemy 
wyremontowaną trasą Wąbrzeźno-
Stolno. – Jeszcze nie wiadomo jaki 
będzie termin wykonania zadania. 
Obecnie są dwa pomysły – krót-
ki termin do końca 2020 roku lub 
dłuższy – osiemnaście miesięcy od 
dnia podpisania umowy – wyjaśnia 
Marcin Skonieczka.

23 kwietnia takie informację 
przedstawili samorządowcom oraz 
przedstawicielom lokalnych firm 
marszałek województwa kujaw-
sko-pomorskiego Piotr Całbecki, 
dyrektor Departamentu Infra-

struktury i Transportu Mirosław 
Graczyk oraz dyrektor Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 
Mirosław Kielnik. Spotkanie zostało 
zorganizowane z inicjatywy radnej 
sejmiku Katarzyny Lubańskiej, zaś 
jego gospodarzem był wójt gminy 
Lisewo Jakub Kochowicz.

– Poinformowano nas ponad-
to, że w maju ruszą prace zabez-
pieczające plac budowy. Powstał 
pomysł, aby całą drogę przykryć 
warstwą asfaltu. Miałoby to kosz-
tować około 6 mln zł. Nie wiadomo 
jednak czy takie rozwiązanie zosta-
nie zastosowane. Zaapelowałem, 

aby takie wyjście zastosować przy-
najmniej na odcinkach, gdzie jest 
kruszywo, aby dla mieszkańców 
zminimalizować negatywne skutki 
obecnej sytuacji. Poza tym wspól-
nie z panem Edwardem Krukiem 
(red. – prezesem Gminnej Spółki 
Wodnej w Płużnicy) poruszyliśmy 
temat zniszczonych przez wyko-
nawcę urządzeń melioracyjnych. 
Część urządzeń nie była uwzględ-
niona w projekcie drogi, dlatego 
została odcięta i zasypana. Obec-
nie w tych miejscach zbiera się 
woda, gdyż nie ma ona odpływu. 
Prosiłem również pana marszałka 
o poprawę komunikacji z miesz-
kańcami. Przez ostatnie miesiące 
wszystkim nam brakowało oficjal-
nych informacji, co się dzieje z tą 
bardzo ważną dla nas inwestycją. 
Z kolei pan Janusz Wiśniewski (red. 
– przedsiębiorca z gminy Płużni-
ca) poruszył temat ewentualnych 
roszczeń przedsiębiorców za okres 
wydłużenia realizacji budowy dro-
gi oraz zaapelował o poszerzenie 
zjazdów na pola i wzmocnienie 
ich podbudowy – relacjonuje wójt 
Marcin Skonieczka.

Dokończenie na str. 2

POWIAT  Co dalej ze strajkiem nauczycieli?

We wtorek (23 kwietnia) placówki oświatowe w powiecie wąbrzeskim na-
dal strajkowały. W szkołach ponadgimnazjalnych nie wystawiono ocen 
uczniom kończącym edukację (trzecioklasistom w liceach oraz czwarto-
klasistom w technikach). Przed zamknięciem wydania CWA tegoroczne 
matury stały więc pod znakiem zapytania. Jednak sytuacja jest dynamicz-
na, dlatego każdy dzień może przynieść zmiany.

Więcej na ten temat na stronie 2.
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co dalej ze strajkiem w oświacie?
POWIAT  We wtorek (23 kwietnia) placówki oświatowe w powiecie wąbrzeskim nadal strajkowały. 
W szkołach ponadgimnazjalnych nie wystawiono ocen uczniom kończącym edukację (trzecioklasistom 
w liceach oraz czwartoklasistom w technikach)

Nie pojedziemy drogą nr 548
Powiat

Dokończenie ze str. 1
Uczestnicy spo-

tkania usłyszeli rów-
nież, że zaplanowane 
zostały dwa spotka-
nia informacyjne dla 
mieszkańców – jedno 
w Wąbrzeźnie, drugie 
w Krusinie. – Popro-
siłem także, aby jedno 
spotkanie miało miej-
sce w którejś z miej-
scowości pośrodku 
trasy Wąbrzeźno-Lise-
wo. Tak, aby mieszkań-
cy mieli jak najbliżej 
i mogli w nim licznie 
uczestniczyć – podsu-
mowuje wójt Skoniecz-

Przed zamknięciem tego 
wydania CWA tegoroczne ma-
tury stały więc pod znakiem za-
pytania. Jednak sytuacja jest dy-
namiczna, dlatego każdy dzień 
może przynieść zmiany.

Maturalna niewiadoma
– Na razie (red. – we wto-

rek 23.04) w trzech szkołach 
ponadgimnazjalnych w naszym 
powiecie oceny końcowe dla 
tegorocznych maturzystów nie 
zostały jeszcze wystawione. Nie 
odbyły się także klasyfikacyjne 
posiedzenia rad pedagogicznych 
– informuje Alicja Typiak, pre-
zes Oddziału Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego w Wąbrzeź-
nie. – Jednak chcę podkreślić, 
że każda ze szkół podejmuje 
suwerenną decyzję o tym czy 
nauczyciele dalej strajkują, czy 
też strajk zawieszają. Jako Zwią-
zek Nauczycielstwa Polskiego 
absolutnie nie wpływamy na 
decyzję nauczycieli, ani nie na-
kłaniamy do strajku, ani też 
od niego nie odwodzimy. Chcę 
również zaznaczyć, że obec-
nie nie jest to „strajk ZNP” czy 
tym bardziej „strajk Broniarza”, 
jak przedstawia się to w niektó-
rych mediach. Jest to po prostu 
strajk nauczycieli, w większości 
nawet niezrzeszonych w żad-
nym związku zawodowym. 
Z przyczyn formalnych organi-
zatorem strajku zostało ZNP, 
ponieważ takie są kompetencje 
związku zawodowego. W każdej 
strajkującej szkole organizacja 
związkowa podpisała spór zbio-
rowy z dyrektorem, gdyż nie 
może tego zrobić nieokreślona 
grupa nauczycieli – wyjaśnia 

Alicja Typiak. – Obecnie w na-
szym powiecie nadal strajkuje 15 
placówek. Może w trochę mniej 
licznym składzie, gdyż niektó-
rzy nauczyciele przebywają na 
zwolnieniach lekarskich. Co bę-
dzie jutro? Nie wiadomo.  Mam 
świadomość, że wiele osób jest 
już zmęczonych tą sytuacją. Ale 
to efekt przyjętej przez rząd 
taktyki, która ma nas „zmęczyć 
i wziąć głodem”, bo przecież 
ciągle powtarza się, że za czas 
strajku wynagrodzenie nie przy-
sługuje. Moim zdaniem wszyst-
ko rozstrzygnie się w dużych 
miastach. Zresztą już w 22 naj-
większych miastach w Polsce, 
w tym m. in. w Toruniu i Byd-
goszczy, wspólnie podjęto de-
cyzję o nieprzerywaniu strajku. 
Moim zdaniem właśnie postawa 
nauczycieli i samorządów naj-
większych miast będzie miała 
rozstrzygające znaczenie. W du-
żych ośrodkach jest większa 
świadomość, wyraźniej też moż-
na odczuć poparcie dla strajku-
jących wyrażane przez rodziców 
i uczniów – ocenia Alicja Typiak.

Spokojne egzaminy 
w gimnazjach 
i podstawówkach
Egzaminy w gimnazjach 

i szkołach podstawowych prze-
prowadzone w pierwszej poło-
wie kwietnia w powiecie wąbrze-
skim przebiegły bez większych 
problemów. Wszystkim dyrekto-
rom udało się skompletować ko-
misje nadzorujące egzaminy. Na 
przykład w Wąbrzeźnie do egza-
minu ósmoklasistów w Szkole 
Podstawowej nr 2 przystąpiło 66 
uczniów, zaś w Szkole Podsta-

wowej nr 3 – 78. Egzaminy roz-
poczynały się punktualnie. W SP 
nr 3 ze względu na egzaminy 
pracowało sześcioro nauczycieli, 
w SP nr 2 dziewięcioro, a w Gim-
nazjum nr 1 pracował 1 nauczy-
ciel. Składy zespołów egzamina-
cyjnych uzupełniali urzędnicy 
oraz emeryci lub też siostry za-
konne. Również egzaminy gim-
nazjalne, przeprowadzane o ty-
dzień wcześniej, odbyły się bez 
zakłóceń. Warto jednak podkre-
ślić, że resort edukacji na krót-
ko przed egzaminami dokonał 
zmian w przepisach, co ułatwiło 
skompletowanie komisji.

Manifestacja w Warszawie
We wtorek przed siedzibą 

Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej miała miejsce manifestacja 
nauczycieli, którzy do stolicy 
przyjechali z całej Polski. Za-
proponowany przez premiera 
Mateusza Morawieckiego „okrą-
gły stół”, który miałby się odbyć 
w piątek 26 kwietnia, protestu-
jący nazwali działaniami pozo-
rowanymi. W liście otwartym, 
adresowanym do premiera, mo-
żemy przeczytać m. in.: „Zamiast 
poważnych prób rozwiązania 
problemów podnoszonych przez 
nauczycieli widzimy jedynie 
pozorowanie działań. Z jednej 
strony mamy brak autentyczne-
go dialogu ze stroną związkową, 
z drugiej – całkowicie chybiony 
pomysł zwołania ad hoc spotka-
nia na Stadionie Narodowym” – 
ocenili sygnatariusze listu. – (...) 
„Zbudowanie trwałego i nowo-
czesnego systemu oświatowego 
to zadanie, którego nie można 
zrealizować podczas jednodnio-

wego happeningu nazwanego 
„okrągłym stołem” (...) „Panie 
Premierze, wzywamy Pana do 
natychmiastowego podjęcia na 
forum Rady Dialogu Społecz-
nego rzeczywistych negocjacji 
z przedstawicielami strajkują-
cych nauczycieli i niepedago-
gicznych pracowników oświaty. 
To warunek konieczny, by ja-
kiekolwiek zaproszenia strony 
rządowej mogły być traktowa-
ne jako autentyczny wyraz woli 
wspólnej pracy, a nie taktyczny 
wybieg mający tworzyć pozór 
otwartości na dialog” – wska-
zują autorzy listu. – (...) „Debata 
o edukacji jest potrzebna i to-
czy się już teraz w środowiskach 
związanych z oświatą, ale rząd 
konsekwentnie ignoruje wszel-
kie oddolne inicjatywy. Pomysł 
spotkania na Stadionie Narodo-
wym uważamy za kolejną próbę 
pozorowania dialogu. Dlatego 
wychodzimy z inicjatywą otwo-
rzenia z początkiem nowego 
roku szkolnego ogólnopolskiego 
Forum „Wspólnie dla Edukacji”, 
deklarując jednocześnie goto-
wość do aktywnego zaangażo-
wania w jego pracach” – napisali 
nauczyciele.

Okrągły stół lekarstwem 
na kryzys?
Jeszcze przed świętami 

wielkanocnymi premier Mateusz 
Morawiecki zaprosił środowiska 
oświatowe na obrady okrągłego 
stołu. Mają się one rozpocząć 26 
kwietnia w południe na Stadio-
nie Narodowym w Warszawie. 
Do rozmów przy okrągłym stole 
zaprosił reprezentacje rodziców, 
ekspertów, pedagogów, wycho-

wawców, nauczycieli i opozycję. 
Szef rządu zaproponował, aby 
rozmowy odbyły się w czterech 
podstawowych obszarach.

– Wstępnie proponujemy, 
żeby okrągły stół edukacyjny 
był skonstruowany w czterech 
podstawowych obszarach – po-
wiedział premier Mateusz Mo-
rawiecki. – Pierwszy to ucznio-
wie, drugi – nauczyciele, trzeci 
obszar – jakość edukacji, jakość 
kształcenia, czwarty umownie 
nazwaliśmy roboczo „nowocze-
sna szkoła” – wyjaśniał premier. 
– Nowoczesna, czyli odpowia-
dająca wymogom drugiej, a za 
chwilę trzeciej dekady XXI wieku 
– dodał. Morawiecki zaznaczył, 
iż chciałby, aby w wyniku tego 
okrągłego stołu wszyscy byli 
wygrani. – Żeby nie było tak, 
że strona rządowa, nauczyciele, 
związkowcy, czy ktoś inny w ja-
kiś sposób tutaj triumfuje. Nie 
o to tutaj chodzi – zaznaczył 
Morawiecki. – Nam chodzi o ja-
kość polskiej edukacji na lata do 
przodu – zapowiedział prezes 
rady ministrów. Premier wyra-
ził nadzieję, że zaproponowane 
przez niego rozwiązanie będzie 
akceptowane przez całe społe-
czeństwo. – Chciałbym gorąco, 
żeby do takiej debaty ogólnona-
rodowej dotyczącej jakości edu-
kacji doszło – dodał. W ciągu 
najbliższych dni powinno okazać 
się czy strona rządowa rzeczy-
wiście chce dojść z protestują-
cymi grupami do porozumienia, 
czy też propozycja premiera to 
kolejny etap gry na zwłokę.

Tekst i fot.
Krzysztof  Zaniewski

ka.
Przypomnijmy, iż przebu-

dowa drogi wojewódzkiej nr 548 
rozpoczęła się jeszcze w roku 
2017. Trasa między Stolnem 
i Wąbrzeźnem ma kluczowe 
znaczenie dla połączenia pół-
nocnej części regionu – Chełm-
na, Świecia, Wąbrzeźna i Brod-
nicy – z autostradą A1 (z węzłem 
w Lisewie), dlatego mieszkańcy 
naszego powiatu cieszyli się, że 
oczekiwana inwestycja ruszyła. 
Zakładany koszt przebudowy 
29-kilometrowego odcinka dro-
gi wynosił 85 milionów złotych. 
Jakie były zapowiedzi inwesto-
ra? W ramach inwestycji m. in. 
jezdnia miała zostać wzmocnio-
na i poszerzona do 7 metrów. 
Wzdłuż niej miało powstać 
również pobocze. Na odcinku 
pomiędzy Lisewem i Wąbrzeź-
nem zaprojektowano 5 skrzyżo-

wań z ruchem okrężnym. Miały 
one powstać na przecięciu dro-
gi wojewódzkiej nr 548 z dro-
gami gminnymi i powiatowymi 
w miejscowościach Józefkowo, 
Płużnica, Czaple, Bartoszewi-
ce i Trzcianek. Dzięki wsparciu 
samorządów lokalnych – gmin 
Stolno, Lisewo, Płużnica, Ryńsk 
oraz miasta Wąbrzeźno – na 
całym zmodernizowanym od-
cinku miały powstać bezpiecz-
ne, oddzielone od jezdni ciągi 
pieszo-rowerowe. Wkład finan-
sowy samorządów w realizację 
tej części inwestycji to 4,3 mi-
liona złotych. W przedsięwzię-
ciu uczestniczą też powiaty 
chełmiński i wąbrzeski, które 
podobnie jak gminy przekazały 
grunty pod budowę.

(krzan)
Fot. (nadesłane)
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WĄBRZEŹNO  Według Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie problem przemocy dotyka wiele osób 
bez względu na pochodzenie czy status społeczny. Często to właśnie dom rodzinny staje się miejscem za-
grożenia, poniżenia, lęku i cierpienia

PcPR pomaga ofiarom przemocy

R E K L A M A

– Przemoc to intencjonal-
ne działanie, podczas którego 
oprawca wykorzystuje przewagę 
sił, by naruszyć prawa i dobra 
osobiste jednostki, powodując 
cierpienia i szkody – tłumaczy 
inspektor Joanna Krause. – Ist-
nieją różne formy przemocy: fi-
zyczna, psychiczna, wykorzysta-

nie seksualne, ekonomiczna oraz 
zaniedbanie. Często nie jesteśmy 
w stanie określić czy dana osoba 
jest krzywdzona. Każda przemoc 
zostawia ślady, nie wszystkie wi-
dać gołym okiem. Nie ma usta-
lonego szablonu jak rozpoznać 
ofiarę przemocy, zwłaszcza ta 
psychiczna jest trudna do udo-

wodnienia.
Do Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie 
zgłaszają się głównie osoby po-
szkodowane, po wszczęciu proce-
dury Niebieskiej Karty. Informacje 
o możliwości wsparcia otrzymują 
na posiedzeniu Grupy Roboczej 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie. O pomoc proszą również 
placówkę osoby, które same wi-
dzą problem w swojej rodzinie 
czy otoczeniu. Pracownicy Ośrod-
ków Pomocy Społecznej, policji, 
szkół oraz innych instytucji dzia-
łających na rzecz wspierania ofiar 
przemocy w trudnych sytuacjach, 
po zaobserwowaniu problemu 
zachęcają wąbrzeźnian do zgła-
szania się i korzystania z porad-
nictwa PCPR w Wąbrzeźnie.

Powiatowe Centrum Pomo-

cy Rodzinie w Wąbrzeźnie ofe-
ruje pomoc ofiarom przemocy 
z terenu powiatu wąbrzeskiego. 
Wsparcie może zostać udzielone 
osobom poszkodowanym w for-
mie pełnego wachlarzu porad-
nictwa – głównie w przypadkach 
przemocy domowej, w stanach 
kryzysu emocjonalnego, trudno-
ści wychowawczych, konfliktów 
rodzinnych (zwłaszcza małżeń-
skich), wykorzystywania seksu-
alnego dzieci, radzenia sobie  w  
sytuacjach związanych z utratą 
kogoś bliskiego a także naduży-
wania lub eksperymentowania ze 
środkami psychoaktywnymi.

W placówce realizowany jest 
projekt „Rodzina w Centrum 2”, 
dzięki któremu mieszkańcy po-
wiatu wąbrzeskiego mogą liczyć 
na pomoc specjalistów: psycho-
loga, pedagoga, psychiatry oraz 

prawnika. W wąbrzeskim PCPR 
odbywają się także skuteczne me-
diacje, terapie rodzinne, grupowe 
lub indywidualne a nawet wyjazdy 
edukacyjne wzmacniające więzi 
i relacje między rodzicami i dzieć-
mi. Program wspiera Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w To-
runiu we współpracy z powiata-
mi i miastami województwa ku-
jawsko – pomorskiego. „Rodzina 
w Centrum 2” współfinansowana 
jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Zarówno poradnictwo psy-
chologa jak i projekt „Rodzina 
w Centrum 2” realizowane są 
w siedzibie PCPR w Wąbrzeźnie 
na ul. Wolności 44. Dodatkowych 
informacji na temat działania 
ośrodka udzielają pracownicy 
PCPR pod nr tel.: 56-688-24-51. 

Tekst i fot. (olagoralska)

PCPR od lat wspiera nie tylko ofiary przemocy ale również rodziny zastępcze, 
organizując m.in. bale dla dzieci

Od 1 maja tego roku budżet 
Wąbrzeźna będzie obsługiwany 
przez Bank Spółdzielczy w Brod-
nicy Filia Wąbrzeźno, który ma 

swoją siedzibę na placu Jana Paw-
ła II 10. Zmiana oznacza, że będą 
obowiązywać inne numery kont 
bankowych. Od 1 maja należności 

Wąbrzeźno

Zmiana numerów kont
Wąbrzeski magistrat poinformował o zmianie banku obsługującego budżet 
naszego miasta. W związku z tym już wkrótce będą obowiązywały nowe nu-
mery kont. Jest to szczeglnie ważne jeśli chcemy np. zapłacić podatek od 
nieruchomości.

na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeź-
no należy wpłacać na konta: po-
datki, opłaty lokalne i inne na-
leżności: 61 9484 1033 2319 1806 

1080 0004; depozyty: 07 9484 
1033 2319 1806 1080 0006, nato-
miast opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i opłaty 
dokonywane przez najemców 
mieszkań socjalnych i komunal-
nych: indywidualny numer konta 
bankowego zostanie dostarczo-
ny właścicielom nieruchomości 
i najemcom.

Należności na rzecz miasta, 
które od maja ktoś pomyłkowo 
przekaże na stare konto, będą 
zwracane osobie, która wykona-
ła przelew. Jednak takie sytuacje 

mogą powodować niedotrzyma-
nie obowiązujących terminów 
płatności i naliczanie odsetek za 
zwłokę. W związku z powyższym 
urząd miasta bardzo prosi po-
datników, płatników i najemców 
o zwrócenie szczególnej uwagi 
na prawidłowe wpisanie numeru 
konta bankowego oraz zaktuali-
zowanie na swoim koncie ban-
kowym danych w stałych zlece-
niach. – Za powstałe utrudnienia 
bardzo przepraszamy – ogłasza 
wąbrzeski ratusz.

(krzan)
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Zmiany w edukacji
GMINA PŁUŻNICA  W gminie Płużnica trwają prace związane z przygotowaniem szkół do nowego roku 
szkolnego. Znane są już wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli

Wynika z niej, że więk-
szość rodziców i nauczycieli 
jest za wariantem dwóch szkół 
I-VIII. Z kolei największa grupa 
uczniów chciałaby, aby zostało 
tak jak jest obecnie, tj. ucznio-
wie klas najstarszych uczą się 
w budynku w Nowej Wsi Kró-
lewskiej, młodsi – w Płużnicy. 
– Najważniejsze dla uczniów są 
relacje z koleżankami i kolegami 
oraz nauczycielami – zaznaczają 
urzędnicy opracowujący ankie-
ty. Szczegółowe wyniki badania 
można znaleźć na stronie inter-
netowej urzędu gminy.

Jak wskazują władze samo-
rządowe, każde rozwiązanie ma 
swoje plusy i minusy. Utworzenie 
dwóch szkół I-VIII da możliwość 
wzięcia przez nauczycieli danej 
szkoły pełnej odpowiedzialności 
za cały etap nauczania. – Obec-
nie wciąż widoczny jest podział 
nauczycieli: na tych z byłego 
gimnazjum w Nowej Wsi Kró-
lewskiej i tych z byłej Szkoły 
Podstawowej w Płużnicy – mówi 
wójt Marcin Skonieczka. – Przez 
ostatnie lata każda z tych szkół 
wykształciła inną kulturę or-
ganizacyjną i inne podejście do 
pracy z uczniami, gdyż do tych 
szkół chodziły inne wiekowo 
grupy dzieci. Teraz te kultury zo-
stały połączone, czego natural-
ną konsekwencją jest wzajem-
ne porównywanie metod pracy 
wśród nauczycieli. Gdy dziecko 
od I do VIII klasy będzie chodziło 
do jednej szkoły, istnieje szansa, 
że zespół nauczycieli na bieżąco 
będzie wymieniał się informa-

cjami dotyczącymi procesu na-
uczania, tak, aby jego efekty były 
jak najlepsze. Ponadto wariant 
ten w przypadku części uczniów 
skróci czas dojazdu do szkoły – 
tłumaczy wójt Skonieczka.

Wśród minusów tego rozwią-
zania samorządowcy wskazują 
zwiększenie liczebności niektó-
rych oddziałów. – Gdy ucznio-
wie z danego rocznika chodzą 
do jednej szkoły, łatwo ich po-
dzielić na 2 czy 3 równe oddziały. 
W przypadku podziału gminy na 
dwa obwody, nie da się zapew-
nić takiej samej liczby uczniów 
w poszczególnych rocznikach 
w szkole w Płużnicy i w Nowej 
Wsi Królewskiej – uzasadnia 
wójt. – W przypadku przyszło-
rocznych klas V, gdyby ucznio-
wie uczyli się w jednym budyn-
ku, powstałyby 3 klasy po 24 
uczniów. Przy podziale na dwie 
szkoły, w Nowej Wsi Królewskiej 
wypada 41 uczniów, a w Płużnicy 
31 uczniów. Także tworzymy trzy 
oddziały, jednak w Nowej Wsi 
Królewskiej oznacza to zmniej-
szenie liczby uczniów w klasach 
do 20 i 21 uczniów, a w Płużnicy 
będzie jeden duży oddział. Po-
dobne dysproporcje występują 
w przypadku przyszłorocznych 
klas VI. Odział w Płużnicy będzie 
liczył 22, a w Nowej Wsi Królew-
skiej 30 uczniów. Istnieje oczy-
wiście możliwość przejścia części 
uczniów z jednej szkoły do dru-
giej i wyrównanie w ten sposób 
liczebności poszczególnych od-
działów, wymaga to jednak zna-
lezienia się odpowiedniej liczby 

chętnych osób i możliwości za-
pewnienia im dowozu. W przy-
padku innych roczników, prze-
niesienie dziecka z jednej szkoły 
do drugiej będzie możliwe tylko 
w sytuacjach, gdy korzystnie 
wpłynie to na liczebność klas – 
tłumaczy Skonieczka. – Wstęp-
nie zakładamy, że do każdej ze 
szkół uczniów dowozić będą trzy 
autobusy. Szkoła w Płużnicy roz-
poczynać będzie zajęcia o godzi-
nie 8:00, a szkoła w Nowej Wsi 
Królewskiej o godz. 8:30. Dyrek-
tor szkoły dokonała już wstępne-
go przydziału godzin lekcyjnych 
dla nauczycieli. Dwunastu z nich 
będzie miało zajęcia w dwóch 
szkołach, jednak dojazdów bę-
dzie mniej niż w obecnym roku 
szkolnym. Wynika to z faktu, 
że nauczyciele przedmiotów 
z większą liczbą godzin (języka 
polski, matematyka, naucza-
nie początkowe) będą pracowali 
tylko w jednej szkole, a dojazdy 
dotyczą nauczycieli uczących 
przedmiotów z mniejszą liczbą 
godzin (przyroda, geografia, bio-
logia, historia, itd.) – uzasadnia.

Co z edukacją 
przedszkolną?
Równolegle z planowaniem 

organizacji pracy szkół, w gmi-
nie trwa określanie docelowej 
struktury przedszkoli. – Nieste-
ty, w wyniku konieczności wyko-
nania projektu zamiennego bu-
dynku przedszkola w Płużnicy, 
termin zakończenia inwestycji 
został przesunięty na październik 
2019 r. Ze względu na określone 
we wniosku o dofinansowanie 

wskaźniki, nowe przedszkole bę-
dziemy mogli uruchomić dopiero 
w kolejnym roku szkolnym, t.j. 1 
września 2020 r. Dlatego w roku 
szkolnym 2019/2020 w dalszym 
ciągu będą funkcjonowały świe-
tlice opieki dziennej w Płużnicy 
i Orłowie. W Wiewiórkach dalsze 
prowadzenie zajęć uzależnione 
jest od liczby dzieci. Natomiast 
w Płąchawach i Nowej Wsi Kró-
lewskiej utworzone zostaną od-
działy przedszkolne. Każdy z nich 
będzie liczył 18 dzieci w wieku 
od 3 do 5 lat. Mamy na ten cel 
dotację z Unii Europejskiej. Re-
alizacja projektu rozpocznie się 
w czerwcu 2019 r. i wtedy roz-
pocznie się rekrutacja do tych 
przedszkoli –  opisuje Marcin 
Skonieczka. 

Żłobek
W ubiegłym roku gmina 

Płużnica rozpoczęła świadcze-
nie usług opieki nad dziećmi do 
lat 3. Obecnie tzw. „małe żłobki” 
działają w Płużnicy, Płąchawach 
i w Nowej Wsi Królewskiej. – Wi-
dać, że rośnie zainteresowanie tą 
formą opieki, dlatego przygoto-
wujemy wniosek o dofinansowa-
nie budowy żłobka w Płużnicy. 
Projektujemy go w sąsiedztwie 
budowanego przedszkola. Ma on 
zapewnić miejsce dla 32 dzieci. 
Jeżeli otrzymamy dotację na bu-
dowę i dwuletnie funkcjonowa-
nie żłobka, jego uruchomienie 
planowane jest 1 września 2021 
roku – zapowiada Marcin Sko-
nieczka.

Jaka edukacja w gminie?
– Opisane przeze mnie kwe-

stie dotyczą głównie spraw or-
ganizacyjnych funkcjonowania 
szkół, przedszkoli czy żłobków. 
Zachęcam jednak uczniów, ro-
dziców, nauczycieli i opiekunów 
do refleksji także nad tym, cze-
go i jak uczymy w naszych pla-
cówkach, jak również w naszych 
domach? Na początku marca 
wspólnie z dyrektorkami i na-
uczycielkami uczestniczyłem 
w wykładzie Dušanki Kosanović 
pt. „Od posłuszeństwa do od-
powiedzialności”. Prelegentka 
mówiła, że w edukacji nie chodzi 
o to, aby nauczać dzieci. Powin-
no się natomiast stworzyć re-
lację uważności, aby umożliwić 
dzieciom uczenie się. Ponadto 
ważne jest to, aby integralność 
uczniów i nauczycieli nie była 
naruszana. Przypominała rów-
nież, że to osoba dorosła zawsze 
jest odpowiedzialna za relację 
z dzieckiem – mówi wójt Sko-
nieczka.

Z pomysłem zorganizowa-
nia wyjazdu na powyższe se-
minarium wystąpiła Justyna 
Jankowska. – Cieszę się, że tak 
liczna delegacja z gminy Płużnica 
wzięła udział w tym wydarzeniu. 
Wiem, że dla części osób było to 
duże przeżycie. Jednocześnie za-
chęcam wszystkich do zapozna-
nia się z działalnością stowarzy-
szenia FamilyLab: http://www.
family-lab.pl, która promuje 
w Polsce filozofię Jespera Juula, 
duńskiego terapeuty rodzinnego 
i pedagoga – podsumowuje Mar-
cin Skonieczka.

(oprac. krzan)

Gmina Płużnica

Kolarze przemkną przez 
Płużnicę
2 i 4 maja przez gminę Płużnica będzie przebiegać trasa XXXI. Międzynarodowego 
Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza. W tym 
roku, tak samo jak w ubiegłym, gmina Płużnica będzie gościć uczestników wyści-
gu przez dwa dni.

II etap wyścigu (2 maja) roz-
pocznie się około godz. 15:00 w Li-
sewie. Kolarze przejadą łącznie 
86,2 km (dwie rundy) na trasie: 
Lisewo -> Chrusty -> Dąbrówka -> 
Działowo -> Błędowo -> Kotnowo 
-> Płużnica OSP -> Orłowo -> Bo-
cień -> Drzonowo -> Strucfoń -> 
Lisewo -> Chrusty -> Dąbrówka -> 
Działowo -> Błędowo -> Kotnowo 
-> Płużnica OSP META.  Meta tego 
etapu została wyznaczona na sta-
dionie OSP w Płużnicy.

Z kolei IV, ostatni etap wyści-
gu (4 maja) rozpocznie się o godz. 

9:00 w Grudziądzu (na ul. Kustro-
nia). Tego dnia trasa (dwie run-
dy) obejmie m. in. miejscowość 
Wiewiórki. Kolarze wjadą do tej 
miejscowości od strony Białego 
Boru, przejadą drogą gminną i na 
skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 
skręcą w lewą (w stronę Dębieńca). 
Tak przejadą dwie rundy, łącznie 
85 kilometrów.

W związku z organizacją wy-
ścigu, urząd gminy prosi wszy-
scy mieszkańców gminy Płużnica 
o zachowanie w dniach 2 (czwar-
tek) i 4 (sobota) maja szczególnej 

ostrożności na drogach. – Prosimy 
nie zostawiać pojazdów i maszyn 
rolniczych na planowanej trasie 
przejazdu kolarzy. Prosimy też 
o zwrócenie uwagi na swoje psy, 
aby nie opuszczały one terenu 
państwa posesji i nie wybiegały na 
drogę, którą przejeżdżać będą ko-
larze – apelują urzędnicy. 

Dodatkowe informacje, np. 
mapki przedstawiające trasę wy-
ścigu, można znaleźć na stronie 
internetowej urzędu gminy Płuż-
nica.

(krzan)

Anielska wystawa w WDK
Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza 25 kwietnia o go-
dzinie 17.00 do swojej galerii na otwarcie wystawy 
malarstwa Doroty Kruszczyńskiej. Tematem prze-
wodnim ekspozycji są anioły. Wstęp wolny.

Wąbrzeźno

– „Twarz Anioła”, tak właśnie 
zatytułowałam zbiór moich obra-
zów – mówi Dorota Kruszczyńska. 
– Spotkałam w życiu różne anioły: 
radosne, zadumane, odchodzące, 
pomagające, smutne, skrzywdzo-
ne i odrzucone. Namalowałam je 
tak, jak czułam, widziałam i chcia-
łam zachować w pamięci. Jakie one 

są? Bardzo różne. Anioł mój. Anioł 
Twój. Dla każdego Anioł z inną twa-
rzą, ale zawsze musimy pamiętać, 
iż „Anioł to ktoś, kogo Bóg Ci zsyła 
niespodziewanie i nie dla zasługi, 
by mógł Tobie w ciemności zapa-
lić kilka gwiazd” – opisuje autorka 
prac.

(krzan), fot. ilustracyjne
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GMINA DĘBOWA ŁĄKA  Mieszkańcy gminy Dębowa Łąka będą na bieżąco informowani przez tam-
tejszy urząd za pomocą nowoczesnego systemu SISMS, z którego korzysta już prawie sześćset polskich 
samorządów

Będą na czasie

R E K L A M A

Gmina zdecydowała się na 
wdrożenie nowoczesnego sys-
temu SISMS, za pomocą które-
go będzie mogła w bezpieczny 

i bardzo szybki sposób prze-
syłać istotne informacje dla 
mieszkańców. Mobilny system 
powiadamiania sprawdza się od 

wielu lat w kilkuset miastach 
i gminach. Jego podstawową 
rolą ma być przesyłanie pilnych 
komunikatów wpływających na 
bezpieczeństwo i komfort życia 
mieszkańców np. powiadomie-
nia o blokadach dróg i zmianach 
w ruchu drogowym, o niebez-
piecznych stanach pogodowych 
czy o utrudnieniach wynikają-
cych z lokalnej awarii np. wod-
nokanalizacyjnej. System będzie 
dodatkowo wykorzystywany do 
informowania o imprezach kul-
turalno-rozrywkowych i innych 
aktualnościach, tak aby każdy 
zarejestrowany mieszkaniec był 
na bieżąco z gminnymi wyda-
rzeniami.

– Użytkownicy mogą ko-
rzystać z systemu poprzez 

Gmina Ryńsk

Sołtysi w komplecie
Na przełomie marca i kwietnia br. odbyły się w gminie Ryńsk zebrania wiejskie, 
na których dokonano wyboru sołtysów oraz rad sołeckich. Ponadto miały miej-
sce również konsultacje społeczne dotyczące zmiany statutów sołectw.

otrzymywanie informacji na 
BEZPŁATNĄ aplikację mobilną 
BLISKO, która umożliwia prze-
słanie wyczerpującej informacji 
w kilka sekund. Do wiadomości 
mogą być dołączone zdjęcia lub 
mapa z oznaczonym miejscem. 
Aplikacja ma jeszcze jedną za-
letę - pozwala mieszkańcom 
przesłać wiadomość ze zdję-
ciem czy nagranym filmikiem. 
Użytkownik nie musi nieustan-
nie sprawdzać czy są nowe ko-
munikaty, aplikacja BLISKO na 
bieżąco informuje o otrzymaniu 
wiadomości (podobnie jak SMS) 
– podaje UG Dębowa Łąka.

W czasach kiedy wszyscy 
nieustannie jesteśmy atakowani 
różnymi komunikatami, w koń-
cu mamy możliwość zamówić 

informacje zgodnie z naszymi 
oczekiwaniami. Regulamin sys-
temu SISMS dba o komfort użyt-
kowników, dzięki czemu mogą 
mieć pewność, że nie będą nie-
pokojeni reklamami lub innymi 
niechcianymi treściami. System 
dla mieszkańców jest zawsze 
bezpłatny, można rejestrować 
się do dowolnych serwisów 
i w każdej chwili zrezygnować 
z usługi. Warto jednak wiedzieć 
co się dzieje w naszym najbliż-
szym otoczeniu.

Prosta instrukacja pobrania 
i instalacji aplikacji w telefonie 
dostępna jest na stronie Urzędu 
Gminy Dębowa Łąka.

(ak)
 fot. ilustracyjne

W 19 sołectwach wójt gminy 
Ryńsk spotkał się z 697 miesz-
kańcami, co stanowi 10,60 % 
wszystkich uprawnionych do gło-

sowania mieszkańców tych so-
łectw. W trakcie spotkania zosta-
ło przedstawione sprawozdanie 
z wykonania budżetu za rok 2018, 

omówione zostały przepro-
wadzone w roku 2018 głów-
ne inwestycje, a także plany 
na rok 2019. Ponadto miesz-
kańcy zgłaszali problemy 
dotyczące wsi, w których za-
mieszkują. Dyskutowano na 
temat poprawy stanu dróg 
gminnych i powiatowych, 
zgłaszano uwagi dotyczące 
systemu gospodarowania 
odpadami czy funkcjonowa-
nia świetlic.

Stałym punktem ze-
brania były wybory sołtysa 
i rad sołeckich. W zdecydo-
wanej większości dotych-
czasowi sołtysi pozostali na 
przyszłą kadencję. Jedynie 
w Cymbarku, Czystochlebiu, 
Trzcianie, Orzechówku, Sit-
nie i Wałyczyku doszło do 
zmian. W przypadku kon-
sultacji społecznych doty-
czących zmiany statutów 
sołectw mieszkańcy z zde-
cydowanej większości opo-
wiedzieli się za zmianami, 
które dotyczyły wydłużenia 
kadencji sołtysa z 4 do 5 lat 
oraz sposobu ustalania no-
wych terminów wyboru soł-
tysów. Z uwagi na trwającą 
jeszcze kadencję w sołec-

twach Trzcianek oraz Węgorzyn 
wybory odbędą się późniejszym 
terminie.

(ak)

Skrabówka 
w sobotę
Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że Urząd 
Skarbowy w Wąbrzeźnie będzie czynny dodatkowo 
w sobotę 27 kwietnia 2019 r.

Wąbrzeźno

– Z uwagi na tegoroczną 
akcję PIT zapraszam 27 kwietnia 
br. w godzinach 8.00-13.00 na 
Dzień Otwarty Urzędu Skarbo-
wego w Wąbrzeźnie. Informuję 
również, że we wtorek 30 kwiet-
nia br. urząd otwarty będzie do 

godziny 18.00. Kasa w urzędzie 
czynna jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.30-15.30 – 
podaje naczelnik Urzędu Skar-
bowego w Wąbrzeźnie.

(red)
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zaczarowany świat bajek w bibliotece
DĘBOWA ŁĄKA  Kwietniowe wydarzenia organizowane przez filię biblioteki w Wielkich Radowiskach 
są niezwykle atrakcyjne dla dzieci, które kochają czytać książki

2 kwietnia biblioteka zor-
ganizowała Międzynarodowy 
Dzień Książki, w którego ob-
chodach brały udział dzieci. 15 
kwietnia natomiast filię w Wiel-
kich Radowiskach odwiedzili 
podobieczni pobliskiego Niepu-
blicznego Przedszkola „Promy-
czek”. W niezwykle miłym spo-
tkaniu wzięło udział piętnastu 
przedszkolaków wraz z opieku-
nami. Tego dnia biblioteka przy-
gotowała dla dzieci wiele cie-
kawych atrakcji. Impreza miała 
na celu zafascynować młodych 
czytelników dziecięcą literaturą, 
pełną magicznych postaci i nie-
samowitych wydarzeń.

We wtorek 23 kwietnia bi-
blioteka obchodziła Światowy 
Dzień Książki i Praw Autorskich, 
w trakcie którego dzieci rozma-
wiały z Beatą Górecką, kierowni-
kiem placówki, o możliwościach 
Filii w Wielkich Radowiskach, 
czy też różnicach między książ-
nicą a księgarnią. Mali czytel-
nicy snuli refleksje na temat 
swoich ulubionych opowiadań 
(głównie o robotach i księżnicz-
kach). Chętnie również zwiedzili 
wystawę pt. „Bajkowy zakątek” 
poświęconą książkom – zabaw-
kom, które m.in. wydają z sie-
bie przeróżne zabawne dźwięki. 
Najbardziej atrakcyjnymi eks-

ponatami okazały się być fabu-
larne pozycje opisujące różnego 
rodzaju pojazdy i mieszczące w  
swoich kolorowych wnętrzach 
puzzle oraz  edukacyjne ukła-
danki. Nie obyło się również bez 
głośnego czytania bajki pt. „Cho-
re kotki” autorstwa Wiesława 
Drabika. Filia w Wielkich Rado-
wiskach tego dnia przygotowała 
także dla dzieci liczne zabawy 
dydaktyczne i plastyczne pro-
mujące czytelnictwo. Uczestni-
cy spotkania za czynny udział 
w zajęciach otrzymali słodycze 
oraz kolorowanki.

(olagoralska)
fot. nadesłane

Gmina Ryńsk

Poczuły w sobie moc
Rozpoczął się projekt pn.: „Poczuj w sobie moc”. Na jego realizację Stowarzysze-
nie Szczuplińskie Żurawie otrzymało grant w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022. W projekcie udział bierze 12 kobiet 
z gmin objętych strategią RLKS Ziemia Wąbrzeska oraz 4 osoby z ich otoczenia.

9 kwietnia br. w salonie 
Metamorfoza w Wąbrzeźnie 
spotkały się mieszkanki miasta 
Wąbrzeźno i gminy Ryńsk. Spe-
cjalnie dla nich przygotowano 
warsztat pn.: „Twój sukces na 
rozmowie kwalifikacyjnej”. Pa-
nie dowiedziały się jak przygo-
tować CV, jakie są podstawowe 
zasady autoprezentacji, brały 
udział w sesji fotograficznej oraz 
każda z nich przeszła praktycz-

ny warsztat wizażu i pod okiem 
profesjonalistki uczyła się przy-
gotować makijaż. Kolejne takie 
spotkanie odbyło się też dla 
mieszkanek gmin Dębowa Łąka 
i Książki.

Poza tym w ramach pro-
jektu prowadzone będą zajęcia 
relaksacyjne, warsztaty wzmac-
niające pewność siebie między 
innymi przez elementy wizażu, 
warsztaty wzmacniające poczu-

cie kobiecej wartości, warsztaty 
wykorzystania swoich mocnych 
stron i tworzenie mapy zasobów. 
Dla wszystkich uczestników 
projektu przewidziano 2-dniowy 
wyjazd studyjny, którego ce-
lem jest aktywizacja zawodowa 
i społeczna oraz prezentacja 
dobrych praktyk w podmiotach 
ekonomii społecznej.

(ak), fot. UG Ryńsk
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zwiedzali stocznię
WĄBRZEŹNO  10 kwietnia 2019 roku uczniowie branży mechanicznej: technikum mechanicznego 
i branżowej szkoły zawodowej I stopnia o specjalności mechanik monter maszyn i urządzeń wraz 
z opiekunami: dyrektorem Stanisławem Bytnarem, Sandrą Różyńską i Arturem Zubko odbyli wizytę 
studyjną w gdyńskiej stoczni produkcyjnej „Crist”

Stocznia ta specjalizuje się 
w budowie okrętów i konstruk-
cji morskich. Jest m. in. jednym 
z liderów branży offshore. Obszar 
offshore to ogólnie pojęte bu-
downictwo okrętów i urządzeń 
do montażu i budownictwa m. in. 
platform wiatrowych na morzu.

– Dla uczniów ZSZ była to 
już druga wizyta w tej stoczni 
w przeciągu kilku lat. Ponownie 
towarzyszyło nam bardzo miłe 

przyjęcie. Nasi mechanicy rozpo-
częli wizytę od krótkiej prelekcji 
na temat działalności firmy, na-
stępnie zapoznali się z procesem 
budowy konstrukcji stalowych 
budownictwa morskiego. Zapo-
znali się z maszynami stosowany-
mi w procesach produkcyjnych, 
a także zobaczyli proces mon-
tażu w jednym z największych 
„suchych doków” przy Bałtyku 
– relacjonuje kadra pedagogicz-

na Zespołu Szkół Zawodowych 
w Wąbrzeźnie.

Wyjazd został zorganizowany 
w ramach projektu „Dziś nauka 
jutro praca II”, współfinanso-
wanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020.

(red), fot. Zespół Szkół 
Zawodowych w Wąbrzeźnie

Wąbrzeźno

Sprawni i gotowi
11 kwietnia zmiana III Jednostki Ratowniczo-Gaśni-
czej KP PSP w Wąbrzeźnie wzięła udział w badaniach 
sprawności fizycznej strażaków.

Jest to element projektu ba-
dawczego obejmującego strażaków 
w grupie państw Wyszehradzkich. 
Projekt ten jest realizowany przez 
międzynarodowe konsorcjum 
składające się z ośrodków badaw-
czych i instytucji z takich państw 

jak: Polska, Słowacja, Czechy i Wę-
gry. Do konsorcjum należy m. in. 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej 
w Warszawie. W ramach projektu 
zostanie dopracowany test spraw-
ności fizycznej dla kandydatów 
do Państwowej Straży Pożarnej 

oraz strażaków w służbie. Test ten 
może stanowić podstawę do tre-
ningu czy sprawdzenia sprawności 
fizycznej strażaków niezbędnej do 
wykonywania obowiązków służ-
bowych.

Badania w jednostce w Wą-
brzeźnie prowadzili przedstawi-
ciele konsorcjum, będący koor-
dynatorami projektu – dr hab. 
Peter Polakovič z Uniwersytetu 
w Zwoleniu na Słowacji oraz bryg. 
mgr Piotr Wawrzynkiewicz ze 
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 
w Warszawie.

(red), fot. PSP Wąbrzeźno
DęBOWa ŁĄka  Kreatywnie w SOSW

5 kwietnia klasa II szkoły podstawowej gościła na zajęciach artystkę spe-
cjalizującą się w szkle i witrażu – Monikę Wąs z Golubia Dobrzynia. Dzie-
ci pod okiem pani Moniki wykonywały świąteczne dekoracje w technice 
mozaiki – jajka i kurę. Do ich stworzenia wykorzystywały materiały przy-
gotowane przez artystkę. Były to kolorowe szkiełka wypalone w wyso-
kiej temperaturze w specjalnym piecu. Szklane elementy oraz drobne 
kamyczki uczniowie przyklejali do tekturowych podkładów wyciętych 
w kształt jajek i kury. Do zajęć dołączyła również lokalna artystka Cecylia 
Szymańska.

Fot. SOSW Dębowa Łąka
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wystawa pisanek w wDK
WĄBRZEŹNO  Pisanki, kraszanki oraz jajka zdobione innymi technikami można było oglądać na pokonkur-
sowej wystawie w Wąbrzeskim Domu Kultury. Autorami prac są przedszkolaki i uczniowie szkół podstawo-
wych z naszego powiatu

R E K L A M A

Jak podkreślają organiza-
torzy konkursu oraz wystawy, 
dzieci świetnie wykorzystały 
piękne palety barw oraz nietu-
zinkowe, przyciągające wzrok 
ozdobne motywy.

Autorami zwycięskich prac 
byli: I m. ex aequo Annabel Sta-
chowska, Szkoła Podstawowa nr 
3 w Wąbrzeźnie i Szymon Kopy-

ciński, Przedszkole Miejskie Baj-
ka; II m. Wiktoria Kołodziejska, 
Szkoła Podstawowa w Myśliw-
cu; III m. Lena Sturmann z Wą-
brzeźna. Wyróżnienia zdobyli: 
Zbigniew Łuczak z Dębowej Łąki; 
Igor Sulikowski, Przedszkole 
Miejskie Bajka; Julia Białkowska, 
Szkoła Podstawowa nr 3; Brian 
Nawotka, Szkoła Podstawowa 

w Myśliwcu; Emilia Płochacka, 
Szkoła Podstawowa w Ryńsku; 
Mikołaj Kowalski, Szkoła Pod-
stawowa nr 2; Weronika Lewal-
ska, Przedszkole Miejskie Bajka; 
Mariusz Grzemski, WTZ.

Laureaci otrzymali nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy. 

(krzan)
Fot. (nadesłane WDK)
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„Flisak” popłynie przez Wisłę 
więcej na str. 22

Region 
Powstaną nowe żłobki

Sposób na suszę
więcej na str. 11

1 Maja – ważne święto 
czy relikt przeszłości

więcej na str. 10

Nocna Zmiana Bluesa 
na deskach DK
więcej na str. 12

Na początku maja rusza 
nabór wniosków w konkursie 
w ramach naszego Regionalnego 
Programu Operacyjnego, w któ-
rych będzie można uzyskać do-
finansowanie na utworzenie no-
wych miejsc opieki nad dziećmi 
do lat 3.

– Dzięki realizacji tego typu 
projektów zwiększy się dostęp-
ność do placówek opieki nad 
najmłodszymi dziećmi. Chodzi 
też o ułatwienie rodzicom po-
wrotu na rynek pracy po prze-
rwie w aktywności zawodowej 
– tłumaczy marszałek Piotr Cał-
becki.

Dofinansowanie w kon-
kursie można uzyskać przede 

wszystkim na tworzenie nowych 
miejsc opieki nad dziećmi do 
lat 3, w tym dostosowanych do 
potrzeb dzieci z niepełnospraw-
nościami oraz sfinansowanie 
kosztów przeszkolenia zawodo-
wego dziennego opiekuna i nia-
ni. Środki będzie można uzyskać 
także na działania aktywizacyj-
ne i/lub szkoleniowe wspoma-
gające proces powrotu na rynek 

pracy osób biernych zawodowo 
ze względu na obowiązek opieki 
nad dziećmi do lat 3. Z tym, że 
ostatni punkt należy traktować 
jako uzupełnienie wsparcia.

Kwota przeznaczona na do-
finansowanie jest duża, bo 31 147 
293,00 zł, w tym z naszego RPO 
30 257 370,00 zł oraz budżetu 
państwa  – 889 923,00 zł. Środ-
ki budżetu państwa posłużą na 

uzupełnienie wkładu własne-
go wnioskodawcy w przypadku 
nie ujęcia projektu na obsza-
rze rewitalizacji, wyznaczonym 
w Gminnym/Lokalnym Progra-
mie Rewitalizacji. Nabór będzie 
przebiegać w dwóch turach. 
Pierwsza od 6 do 31 maja, druga 
od 3 czerwca do 31 lipca. Szcze-
góły na stronie mojregion.eu.

(red)
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1 Maja – ważne święto 
czy relikt przeszłości?

TRADYCJE  Święto 1 maja jest obecnie kojarzone z byłym ustrojem Rzeczpospolitej. Czy jednak po-
winniśmy o nim zapomnieć? Przypomnijmy genezę powstania tego święta

1 Maja to to Święto Pracy, 
czyli Międzynarodowy Dzień 
Solidarności Ludzi Pracy. Ob-
chodzone jest od 1890 roku na 
całym świecie. Wprowadzone 
zostało przez II Międzynarodów-
kę w celu upamiętnienia wyda-
rzeń z pierwszych dni maja 1886 
roku w Chicago. Właśnie w tym 
roku jeden z właścicieli fabryki 
McCormick Harvester wykorzy-
stując jako pretekst plan mo-

dernizacji swojej fabryki, zwol-
nił całą jej załogę. Równocześnie 
zatrudnił nowych robotników. 
Zamieszki z tym związane trwa-
ły kilka pierwszych dni maja. 
Doszło do starca z policją. Na 
pamiątkę tych tragicznych wy-
darzeń nazwanych „Haymarket 
Riot 1886” w kilka lat później 
ustalono, że dzień 1 Maja będzie 
dniem upamiętniającym strajk, 
który odbył się w Chicago.

Od tego czasu zawsze 1 maja 
robotnicy organizowali marsze, 
wykorzystując je często do re-
alizacji swoich postulatów eko-
nomicznych. Również w Polsce 
zaczęto je obchodzić już w 1890 
roku, nawet wbrew woli zabor-
ców. W 1950 roku dzień 1 maja 
został uznany przez władze 
komunistyczne naszego kraju 
dniem wolnym od pracy. Świę-
tu został nadany charter pań-

stwowy, a marsze robotników 
bardzo często były wykorzysty-
wane jako przejaw zwycięstwa 
klasy robotniczej nad systemem 
kapitalistycznym. Bardzo często 
w tym dniu były także organi-
zowane imprezy integracyjne, 
połączone z występami arty-
stycznymi. Władza państwowa 
w ten sposób chciała pokazać 
wyższość ustroju socjalistycz-
nego i komunistycznego nad 
systemem istniejącym w kra-
jach zachodnich.

Tak było do 1989 roku do 
momentu, kiedy to w naszym 
kraju zaczęły się zmiany ustro-
jowe. Do władzy doszła robot-
nicza „Solidarność”, a święto 
1 maja pomału odchodziło do 
lamusa. Były jeszcze pojedyn-
cze próby organizowania po-
chodów 1-majowych, ale miały 
one bardzo małe poparcie. Były 
kojarzone jednoznacznie jako 
symbol władzy komunistycznej 
i jako takie musiały odejść. Jed-
nak czy słusznie?

W ostatnich latach spoj-
rzenie na to święto nie jest już 
takie jednoznaczne. Społeczeń-
stwo zaczęło postrzegać obcho-
dy pierwszomajowe jako symbol 
święta ludzi pracy, a nie tylko 
jako święto byłej władzy. Obecna 
klasa robotnicza, a generalnie 
wszyscy ludzie pracy mają rów-
nież swoje hasła ekonomiczne, 
które mimo upływu wielu lat są 
takie same jak uprzednio. Rów-
nież chcą poszanowania swoje 
pracy, należytego wynagrodze-
nia i wysokich standardów ży-
cia. Okazało się, że te postulaty 
są wygłaszane na całym świe-
cie, ale nie zawsze są rozumia-
ne przez współczesne władze 
w różnych krajach.

Jak więc widać, święto  
1 maja będzie aktualne zawsze, 
dopóki istnieje klasa robotnicza 
i dopóki nie będą respektowane 
ich prawa, czyli prawa do lep-
szego życia?

(Maw)
Fot. Ilustracyjne

Tradycje

Biało-Czerwona
Biały i czerwony to nasze barwy narodowe. Za te ko-
lory wielu z naszych rodaków oddało swoje życie. Czy 
potrafimy je prawidłowo czcić i honorować?

Jak wszyscy wiedzą, nasza 
flaga narodowa ma barwy biało-
czerwone. Flaga to jeden z sym-
boli narodowych, które ma prak-
tycznie każde państwo. Jednak 
nie wszystkie państwa obchodzą 
Dzień Flagi i jest to święto na-
rodowe. W naszym kraju Dzień 
Flagi jako święto jest jednym 
z najmłodszych świąt w historii 
Polski. Jego historia zaczęła się 
niedawno. W październiku 2003 

roku jeden z posłów Platformy 
Obywatelskiej Edward Płonka 
skierował do Sejmu RP projekt 
ustawy o godle, barwach i hym-
nie RP oraz ustanowieniu Dnia 
Flagi. Sejm niezwłocznie za-
jął się procedowaniem ustawy 
i mimo kilku poprawek Sena-
tu ostatecznie przyjął ustawę 
w lutym 2004 roku. Jako termin 
Dnia Flagi wyznaczono dzień 2 
maja.

Dlaczego wybrano 2 maja?
W kuluarach ówczesnego 

Sejmu mówiono o powodach hi-
storycznych. Właśnie 2 maja 1945 
roku żołnierze polscy umieścili 
flagę narodową na Berlińskiej 
Kolumnie Zwycięstwa oraz na 
murach Reichstagu. Właśnie 
w ten sposób zademonstrowali 
zwycięstwo oręża polskiego nad 
wiecznym wrogiem polskości, 
czyli Niemcami. Odzywały się 
również głosy czysto praktycz-
nie realizujące obowiązek wy-
wieszenia flagi. Zgodnie z obo-
wiązującym wtedy prawem flagi 
narodowe mogły być wywieszo-
ne na budynkach państwowych 
tylko w dzień świąt państwo-
wych, a takimi świętami był 
dzień 1 maja i 3 maja jako Święto 
Konstytucji. Trzeba by zdejmo-

wać flagi 2 maja, aby ponownie 
je wywiesić 3 maja. Tak więc 
ustawodawca uporządkował 
również i ten aspekt. Dzień 2 
maja to również Światowy Dzień 
Polonii na całym świecie.

Jak obchodzić ten dzień?
Przede wszystkim nale-

ży wywiesić na swoim domu, 
w mieszkaniu flagę narodową. 
Flaga winna być w należytym 
stanie, czyli nie może być po-
strzępiona i brudna. Flaga musi 
być odpowiednich rozmiarów 
i w należytych proporcjach. Do 
swojego ubrania można przy-
piąć kokardę biało-czerwoną. 
Zwyczaj ten został wprowadzo-
ny przez prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego i został bardzo 
dobrze przyjęty przez wszyst-
kich Polaków. Również następni 

prezydenci RP, czyli Bronisław 
Komorowski i Andrzej Duda są 
zwolennikami takich biało-czer-
wonych kokard.

W całej Polsce ten dzień 
jest świętowany na różne spo-
soby. Oprócz wywieszenia flag 
narodowych są bardzo często 
organizowane różnego rodzaju 
pikniki o charakterze patrio-
tycznym. W piknikach tych bio-
rą udział całe rodziny. Również 
w Warszawie są organizowane 
uroczystości państwowe zwią-
zane z tym świętem.

My jako Polacy winniśmy 
pamiętać o tym święcie nieza-
leżnie od własnych poglądów 
politycznych. Flaga to symbol 
ojczyzny, a ojczyznę ma się tyl-
ko jedną. Pamiętajmy o tym.

(Maw), fot. (ak)
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Sposób na suszę
UPRAWY  Mija kolejny tydzień bez choćby kropli deszczu. To 
bardzo złe informacje dla plantatorów. Jak z suszą radzą sobie 
inne państwa?

W ubiegłe lato nie tylko Polska 
była dotknięta przez wyjątkowe 
susze. Ucierpiały Niemcy oraz kra-
je Skandynawii. W ubiegłym tygo-
dniu informowaliśmy o planach 
Niemców. Chcą oni dostarczać rol-
nikom specjalnych długotermino-
wych prognoz dotyczących suszy. 
Prognozy mają dotyczyć gleb i być 
wskazówką do nawadniania pól. 
Dziś opowiemy więcej w Szwecji.

Nie jest to kraj rolniczy, ale 
również stara się pomagać nielicz-
nym farmerom. Część pieniędzy 
przeznaczono na bezpośrednią 
pomoc dla rolników. Druga część 

przeznaczona będzie na badania 
dotyczące suszy i szukanie rozwią-
zań, by minimalizować jej skutki. 
Powstała nawet gra symulacyjna 
dla rolników o nazwie Maladapta-
tion Game. Dzięki niej rolnicy ze 
Szwecji i Finlandii zyskują narzę-
dzie do symulowania suszy i radze-
nia sobie z nią. Można to porównać 
do symulatora lotniczego, który 
pozwala testować pilotom naj-
czarniejsze scenariusze, bez groźby 
utraty zdrowia i życia. Gra nie jest 
głupią rozrywką. Powstała przy po-
mocy rolników, więc odzwierciedla 
prawdziwe warunki w Skandyna-

wii.
Z suszą zmagają się także na 

Węgrzech. Już dziś ocenia się, ze 
plony będą o 20% niższe niż w ubie-
głym roku. Glebie brakuje na dziś 
od 100 do 150 mm deszczu. Wę-
gierski rząd nie sięga po nowocze-
sne rozwiązania. Zamiast tego już 
dziś planuje import zbóż z Ukrainy 
i Rosji. W tym samym czasie w Pol-
sce na temat suszy wciąż nie mówi 
się wiele, a robi jeszcze  mniej. Za-
pewne głosy oburzenia podniosą 
się dopiero, gdy okaże się, że z pól 
nie ma co zbierać.

(pw)

Uprawy

Szybciej to lepiej i gorzej
Od paru lat wiosna okazuje się bardzo szybko sucha. Po bezśnieżnych zimach 
w gruncie jest mało wody. Rolnicy radzą sobie, przyśpieszając siewy jarych od-
mian. Niestety coś, co ma pomagać, czasem szkodzi, ponieważ wszystko psują 
przymrozki.

Rolnicy są zmuszeni zmianami 
klimatycznymi do wcześniejszych 
zasiewów. Wegetacja przyśpiesza 
i w tym roku ponownie rozpoczęła 
się u nas ok. 2 tygodnie przed ter-
minem. Rolnicy wysiewając zboża 
jare, świadomie podejmują ryzyko. 
Nawet ubezpieczenie upraw może 
okazać się niewystarczające. Dla-
czego? Okazuje się, że według pra-
wa przymrozek wiosenny to taki, 
który wystąpi między 15 kwietnia 
a 30 czerwca. Tymczasem wiosna 

zaczyna się wiele wcześniej i rol-
nicy również wcześniej wjeżdżają 
na pola. Jeśli więc dojdzie do przy-
mrozków powiedzmy 13 kwietnia, 
to i tak nie ma szans na odszkodo-
wanie.

– Należy przypuszczać, że 
kilkanaście lat temu, gdy pisano 
ustawę, 15 kwietnia był dniem za-
kończenia siewu większości roślin 
jarych i wcześniej występujące 
przymrozki jeszcze nie zagrażały 
uprawom. Tymczasem w latach 

ostatnich siewy większości roślin 
jarych kończą się już pod koniec 
marca – argumentuje Wielko-
polska Izba Rolnicza. Organizacja 
zwróciła się już do rządu o zmianę 
ustawowego terminu zapewnia-
jącego ochronę ubezpieczeniową 
z tytułu wystąpienia przymrozków 
wiosennych do aktualnie panują-
cych w kraju warunków atmosfe-
rycznych.

(pw)

Technologie

Kontener wieje chłodem
Transport i jego koszty są kluczowe dla sadownictwa. Niektóre owoce, ale tak-
że mięso szybko się psują i potrzebują odpowiedniego transportu. Obecnie są 
to naczepy-chłodnie. Są one dobre na krótkich dystansach na obszarze jednego 
kontynentu. Inżynierowie testują również nowoczesne kontenery, które moż-
na przewozić statkiem, pociągiem lub samochodem. Są tańsze w użytkowaniu 
i dają szansę na eksport owoców i mięsa na dalekie rynki.

Obecne naczepy z chłodnia-
mi oparte są na zużyciu prądu 
i czynniku chłodzącym. Nowe 
kontenery mają działać na zasa-
dzie fizycznej materiału zmien-
nofazowego. To trudna nazwa, 
ale prosta do wytłumaczenia. 
Materiał zmiennofazowy to taki, 
który potrafi przyjąć, przytrzy-
mać i uwolnić dużą ilość energii 
przy przechodzeniu z jednego 
stanu skupienia w drugi, np. 
z ciala stałego w ciecz. Przy-
kładem mogą być rożnego ro-

dzaju ocieplacze do dłoni. Taki 
ocieplacz wystarczy aktywować, 
by substancja w jego wnętrzu 
wydzieliła energię objawiają-
cą siew postaci ciepła. W przy-
padku kontenerów na produkty 
rolnicze jest podobnie z tym, że 
materiał zmiennofazowy uwal-
nia zimno. Już dziś stosuje się je 
do transportu organów ludzkich 
przed przeszczepem.

W projektowanych kontene-
rach materiał zmiennofazowy 
sprawia, że wewnątrz utrzymy-

wana jest temperatura 5 stopni 
Celsjusza przez 120 godzin. Po-
zwala to na transport kolejowy 
nawet o 35 tys. km bez obaw 
o zepsucie się towarów. Nowe 
kontenery są bardziej wydajne 
i tańsze niż ich tradycyjne od-
powiedniki. Wielkie zaintereso-
wanie technologią wyraziły Chi-
ny, które importują gigantyczne 
ilości produktów spożywczych. 
Być może będzie to jakaś furtka 
dla naszych sadowników.

(pw)

Awantura o soki
Producenci owoców wciąż zastanawiają się, czy ich 
rynek dotkną wyższe podatki VAT. Najbardziej do-
kuczliwe dla klientów ma być planowane podniesie-
nie stawki VAT na soki i nektary owocowe. Póki co 
podwyżkę zawieszono.

Uprawy

W rządzie toczy się walka. 
Z jednej strony mamy Minister-
stwo Finansów, któremu zależy 
na jak największych wpływach 
do budżetu. Z drugiej strony jest 
Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, które nie chce podwy-
żek podatków. Resort finansów 
chce podwyższyć stawkę VAT od 
soków i nektarów z 5 do 23%. 
Sadownicy szybko przeliczyli, że 
podwyżka podatku oznaczałaby 
spadek sprzedaży owoców o 150 
tys. ton.

Ludzie najzwyczajniej 
w świecie nie będą chcieli wy-
dawać pieniędzy na droższe soki 

i nektary. Te już dziś nie wytrzy-
mują konkurencji z napojami 
„o smaku” owoców, które z owo-
cami mają bardzo mało wspól-
nego. Sadownikom już obecnie 
nie jest łatwo. Upadł eksport do 
Rosji. W chłodniach zalegają ty-
siące ton jabłek z poprzedniego 
sezonu. Tak samo jest zresztą 
w innych krajach Europy. 

Póki co projekt podniesienia 
VAT na soki i nektary wstrzyma-
no w Sejmie. Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi oczekuje 
na nowe propozycje.

(pw)

Ekologiczne laury
Do 31 maja można zgłaszać gospodarstwa, które mają 
szanse stać się najlepszym gospodarstwem ekolo-
gicznym w kraju.

Konkursy

Co roku organizatorem kon-
kursu na najlepsze gospodar-
stwo ekologiczne jest Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Rolnicy rywalizują w dwóch  ka-
tegoriach: ekologia-środowisko 
i ekologiczne gospodarstwo to-
warowe. Zgłoszenia do konkur-
su można wysyłać do 31 maja.

Każde ze zgłoszonych go-
spodarstw odwiedzi następnie 
komisja, która będzie przyzna-
wać punkty w rożnych zagadnie-
niach. Można je będzie dostać 
za estetykę, dbałość o niepro-
dukcyjne elementy środowiska 

przechowywanie nawozów na-
turalnych itd.

Obecnie w naszym woje-
wództwie istnieje kilkaset go-
spodarstw ekologicznych. Nie-
które z nich są bardzo małe, 
inne posiadają nawet własne 
przetwórnie. Niestety w ubie-
głym roku z naszego woje-
wództwa nie zgłoszono żadne-
go gospodarstwa do konkursu. 
Szkoda, ponieważ do wygrania 
były całkiem niezłe nagrody. 
Zwycięzcy otrzymali czeki na 
ponad 8 tys. zł.

(pw)

By poprawić plony
Wspólnymi siłami Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Kujawsko-
Pomorskiej Izby Rolniczej w trakcie tego półrocza 
organizowane są szkolenia dotyczące nowoczesnych 
technologii produkcji zbóż.

Uprawy

Szkolenia mają na celu po-
prawę wyników osiąganych 
w gospodarstwach. Łącznie 
przeprowadzonych będzie 40 
szkoleń dla 711 rolników. Pier-
sze z nich rozpoczęły się jesz-
cze w styczniu, a ostatnie pla-
nowane są na połowę czerwca. 
Podczas wykładów poruszane 
są kwestie doboru odmian i ja-
kości materiału siewnego. Rol-
nikom przypominane są zasa-

dy integrowanej ochrony zbóż, 
przedstawiane nowoczesne 
opcje, np. uprawa bezorkowa. 
Równie ważny jest wykład po-
święcony przechowywaniu zbóż 
tak, by zachowały jak najlepsze 
parametry. O tym, w których 
miejscowościach planowane 
są kolejne szkolenia, informu-
je Kujawsko Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego.

(pw)
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Co? Gdzie? Kiedy?Nocna Zmiana Bluesa 
na deskach Dk

KONCERTY  Najpopularniejszy polski wykonawca bluesa – 
Sławek Wierzcholski i stworzona przez niego Nocna Zmiana 
Bluesa w ciągu 35 lat nieprzerwanej działalności osiągnęli 
sukcesy, którymi można by obdzielić znacznie większe grono 
artystów. Już 10 maja zagrają w golubskim Domu Kultury

Jury wyróżniło młodych ar-
tystów w czterech kategoriach 
wiekowych, w sumie przyznając 
aż czternaście wyróżnień. Gra-
tulujemy wszystkim wyróżnio-
nym i w imieniu organizatorów 
zachęcamy do brania udziału 
w kolejnych przedsięwzięciach.

(red), fot. DK 
Golub-Dobrzyń

Domy kultury

Nagrodzili twórców ludowych
12 kwietnia 2019 r. w golubskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie XVI Prze-
glądu Twórczości Ludowej „Wielkanoc 2019” oraz wręczenie nagród laureatom

Dwadzieścia wydanych płyt, 
nagrania z amerykańskimi gwiaz-
dami bluesa jak m. in. Charlie Mus-
selwhite czy Louisiana Red, kon-
certy supportujace gwiazdy bluesa 
światowego formatu: B.B.King 
(Warszawa 1996) czy Blues Brothers 
(Norymberga 1989). Kilka tysięcy 
koncertów w Polsce i praktycznie 
w całej Europie, także w USA, a na-
wet w Zimbabwe.

Choć zaczynali jako orto-
doksyjni bluesmani, w trakcie 
ćwierćwiecza działalności Sławek 
i jego zespół wykreowali własny, 
niepowtarzalny styl bazujący na 
akustycznym instrumentarium, 
a będący fuzją bluesa, folku, jazzu 

i piosenki autorskiej. Sławek jest 
autorem całego repertuaru grupy 
i kilku prawdziwych przebojów jak 
„Szósta zero dwie”, „Blues mieszka 
w Polsce”, „John Lee Hooker” czy 
„Chory na bluesa”.

Nocna Zmiana Bluesa to już 
klasyka! Świadczą o tym m. in. ha-
sła w encyklopediach muzycznych, 
CD z serii „Złota kolekcja” wydaw-
nictwa EMI Poland czy występ 
w popularnym programie „Szansa 
na sukces” w TVP. Sławek Wierz-
cholski to wirtuoz harmonijki i au-
tor dwóch popularnych podręczni-
ków gry na tym instrumencie. Jest 
dziennikarzem radiowym i praso-
wym, organizatorem festiwali blu-

esowych a przede wszystkim czło-
wiekiem „Chorym na bluesa”!

Na koncert Sławka Wierzchol-
skiego i Nocnej Zmiany Bluesa skła-
dają się najbardziej znane utwory 
oraz te z najnowszej płyty. Nocna 
Zmiana Bluesa ma już trzydzieści 
pięć lat. Jej koncerty to wspaniałe 
przeżycie, duża dawka energii, ra-
dości, ale też refleksji, to połącze-
nie tych wieloletnich doświadczeń 
z młodzieńczą energią, którą mu-
zykom i słuchaczom daje blues.

Koncert odbędzie się 10 maja 
o godz. 19. Bilety i szczegółowe in-
formacje: Dom Kultury, ul. Hallera 
13; 87-400 Golub-Dobrzyń.

(red)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oprac. (ak)
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Każdy, kto zna poprzednie części Mad Maxa z Melem Gibsonem 
(a któż nie zna?), musi obejrzeć również najnowszą produkcję na-
wiązującą do post apokaliptycznego świata przedstawionego w tej 
słynnej serii. Gibsona godnie zastąpił Tom Hardy. Jest też piękna 
Charlize Theron, mnóstwo efektownych pościgów i scen walki. Dla 
miłośników gatunku pozycja obowiązkowa, dla pozostałych „jedy-
nie” konieczna... Film został pozytywnie przyjęty przez krytyków, 
otrzymując według agregatora Metacritic średnią z ocen wynoszącą 
90/100 punktów oraz 8,6/10 według serwisu Rotten Tomatoes. Pro-
dukcja zarobiła ponad 152 mln dolarów w Ameryce Północnej i 216 
mln w pozostałych obszarach świata, przy czym budżet Mad Maxa 
wynosił 150 mln dolarów.

W 2016 roku został nagrodzony sześcioma Oscarami.

Mad Max: Na drodze gniewu
TVN  |  Piątek  |  20:00
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05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 161  
 s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 472 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 65 s. 5 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 117  
 s. 9 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 81  
 s. 6 - serial
11:30 Korona królów odc. 211 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 To się opłaca
12:50 Chiński dziki zachód - film
14:00 Elif odc. 473 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
16:05 Wieczna miłość odc. 162  
 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3476
18:30 Korona królów odc. 212 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 Ojciec Mateusz odc. 272  
 s. 21 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 50
23:50 Ocaleni odc. 57
00:55 Tanie dranie - Moroz   
 i Kłopotowski komentują świat 
  odc. 96

06:00 Ukryta prawda odc. 548 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 61 - serial

07:55 Szpital odc. 259 - serial

08:50 Big Brother odc. 28

09:50 Big Brother Pobudka odc. 29

09:55 Zakochani po uszy odc. 58 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 79 - serial

12:45 19+ odc. 80 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 323 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 29

14:20 Sąd rodzinny odc. 62 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 99 - serial

16:20 Szpital odc. 260 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 29

17:25 Prawo Agaty odc. 12 - serial

18:25 Ugotowani odc. 8 s. 11

19:30 Zakochani po uszy odc. 59 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 29

21:00 Nieoczekiwana zmiana miejsc 

  - komedia

23:25 Big Brother Nocą odc. 24

23:55 Nadchodzi Polly - komedia

01:55 Druga strona medalu odc. 5 s. 4

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 18 - serial

07:05 Przygody Kota w butach 

  odc. 36 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 19 

  - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 2

09:00 Septagon odc. 65 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 21

11:25 Sekrety sąsiadów odc. 9 - serial

11:55 Galileo odc. 741

13:00 Detektywi w akcji odc. 166 

  - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 91

15:00 Policjantki i policjanci odc. 532 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 68 

  - serial

17:00 Joker odc. 68

18:00 Septagon odc. 49 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 533 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 292 - serial

21:00 Park Jurajski III - film

23:00 Śmierć na talerzu odc. 1 - serial

00:00 Śmierć na talerzu odc. 2 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 28

07:00 Zbuntowany anioł odc. 206

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 189 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 37 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 53 

  s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 3 

  s. 8 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 4 

  s. 8 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 2 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 3 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 64 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 37 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 38 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 189 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 190 s. 4 - serial

20:00 Ślubne wojny - komedia

21:50 Kabaretowe gogle i boks odc. 1

22:20 Kabaretowe gogle i boks odc. 2

22:50 American Pie: wakacje - komedia

00:45 Chłopcy pani Brown odc. 8 

  s. 3 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1454

08:30 Druciane oprawki - film

08:45 Locus - film

09:00 Pora umierać - dramat

11:00 Ród Gąsieniców odc. 3 - serial

12:10 Ród Gąsieniców odc. 4 - serial

13:20 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1454

13:40 Taśmy Kultury odc. 13

13:50 Taśmy Kultury odc. 14

14:20 Sto minut wakacji - film

16:05 Jutro idziemy do kina - dramat

18:00 Granatowy zeszyt - film

19:20 Pegaz odc. 125

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 142

20:25 Polowanie na króliki - dramat

22:10 Koło pióra odc. 8

22:35 Scena klasyczna odc. 38

23:25 Alicia - film

01:05 Barany. Islandzka opowieść 

  - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 543

06:55 Dziennik telewizyjny

07:35 Polonia Restituta odc. 2 - serial

08:35 Ewangelia i bunt - film

09:50 Po PRL-u odc. 8

10:20 Sensacje XX wieku odc. 186

10:50 Amerykańska broń odc. 7 - film

12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 12

12:20 Czas honoru odc. 28 s. 3 - serial

13:20 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 1 s. 2 - serial

14:20 Złoto Jukonu odc. 3 - serial

15:20 Era kosmiczna: historia NASA 

  odc. 3 - serial

16:25 Byli żołnierzami Jodły - film

17:45 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:10 Taśmy bezpieki odc. 71

18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 12

18:55 Polonia Restituta odc. 3

20:00 Instynkt przetrwania odc. 5 - serial

21:00 Opowieść o Chinach odc. 5 

  - serial

22:00 Spór o historię odc. 167

22:40 Szerokie tory odc. 100

23:20 Ludobójstwo Ormian - film

00:25 Sensacje XX wieku odc. 33

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 Mała Nellie od Świętego Boga
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 Jan Paweł II i cud w Kostaryce 
  - film
14:00 Po tej stronie lustra - dramat
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 Dinozaury z Krasiejowa - 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 Jezus - królestwo bez granic 
  - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Przyroda i ludzie
22:30 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat
23:00 Sanktuarium świętej Anny w La 
  Palud - film
23:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

05:35 Na dobre i na złe odc. 741 
  - serial
06:30 Operacja Zdrowie! odc. 25
07:05 Na sygnale odc. 47 - serial
07:30 Ogrodowi odc. 8
07:45 Przepis dnia odc. 37
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 347
11:25 Rodzinka.pl odc. 160 s. 7 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2050 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 70 - serial
14:10 Na dobre i na złe odc. 741 
  - serial
15:10 Górski lekarz odc. 82 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 46 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 54 s. 3 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 38
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 92
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 39
19:35 Barwy szczęścia odc. 2050 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2051 
  - serial
20:45 Dance Dance Dance odc. 15
21:55 Dance Dance Dance odc. 16
22:50 Dance Dance Dance odc. 17
23:20 Big Music Quiz odc. 6
00:15 Na sygnale odc. 229 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 5

07:50 Doradca smaku odc. 30 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2441

11:00 Ukryta prawda odc. 1032 - serial

12:00 Szpital odc. 921 - serial

13:00 Szkoła odc. 684 - serial

14:00 19+ odc. 385 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 4

15:30 Szkoła odc. 685 - serial

16:30 19+ odc. 386 - serial

17:00 Szpital odc. 922 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1033 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5654

20:10 Doradca smaku odc. 31 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2864 - serial

20:55 Milionerzy odc. 262,

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 19

22:35 Last Minute - komedia

00:20 Para w remont odc. 1 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 721 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 722 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 124 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 607 - serial
12:00 Gliniarze odc. 168 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 869 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2871 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 915 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 4136
16:15 Interwencja odc. 4136
16:30 Na ratunek 112 odc. 338 - serial
17:00 Gliniarze odc. 328 s. 6 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2872 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 433 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 139
21:10 Przyjaciółki odc. 155 s. 13 - serial
22:15 Ślad odc. 63 s. 2 - serial
23:30 Szkoła uwodzenia II - dramat

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1274

07:00 Strażnik Teksasu odc. 179 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 38 

  s. 4 - serial

09:00 Gwiazdy kabaretu odc. 9 

  - kabaret

10:00 Galileo odc. 183

11:00 V.I.P. odc. 22 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 71 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 43 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 18 - serial

14:15 MacGyver odc. 59 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo odc. 77 

  s. 4 - serial

16:15 Drużyna A odc. 25 - serial

17:15 Paulina odc. 70 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 42 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 64 - serial

20:00 Galileo odc. 184

21:00 CSI: Cyber odc. 15 s. 2 - serial

21:55 CSI: Cyber odc. 16 s. 2 - serial

22:55 Gniew Caina - film

00:45 SuperLudzie Extra

07:15 Shimmer i Shine odc. 15 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 5 - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 123 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 82 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 2 
  s. 1 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 13 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 42 - serial
09:15 Bolek i Lolek na wakacjach 
  odc. 8 - serial
09:30 Domisie odc. 422
10:00 Nieziemscy odc. 10
10:15 Strażak Sam odc. 16 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 26 s. 5 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 25 s. 3 
  - serial
10:45 Robot Trains odc. 23 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 79 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 80 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 16 s. 5 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 56 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 65-67 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 8 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 31 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 3 
  s. 1 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 30 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 30 - serial
13:55 Zaczarowany świat odc. 6 - serial
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 26 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 37 - serial
14:40 Tabaluga odc. 24 - serial
15:10 Nieziemscy odc. 10 
15:25 Yakari odc. 6 - serial
15:40 Domisie odc. 339
16:10 Nela - mała reporterka odc. 20
16:30 Dinotrux odc. 36 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 11 s. 3 - serial
17:25 Robot Trains odc. 24 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 1,2 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 17 s. 5 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 37 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 7 - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 106 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 6 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 4 
  s. 1 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 182
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 46 
  - serial
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05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 162 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 473 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 66 s. 6 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 118 
  s. 10 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 82 
  s. 6 - serial
11:30 Korona królów odc. 212 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Bo ja wybieram zdrowie odc. 8
12:50 Wyspa smoków - film
14:00 Elif odc. 474 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość odc. 163 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3477
18:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 32
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
  odc. 59
21:35 Miliardowy okup - thriller
23:30 Wiktoria odc. 14 s. 2 - serial
00:30 El Príncipe - dzielnica zła 
  odc. 30 - serial

06:00 Ukryta prawda odc. 549 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 62 - serial

07:55 Szpital odc. 260 - serial

08:50 Big Brother odc. 29

09:50 Big Brother Pobudka odc. 30

09:55 Zakochani po uszy odc. 59 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 81 - serial

12:45 19+ odc. 82 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 324 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 30

14:20 Sąd rodzinny odc. 63 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 100 - serial

16:20 Szpital odc. 261 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 30

17:25 Prawo Agaty odc. 13 - serial

18:25 Przyjaciele odc. 13 s. 6 - serial

18:55 Ugotowani odc. 9 s. 11

20:00 Big Brother odc. 30

21:00 Sędzia - dramat

00:00 Szybcy i wściekli V - film

02:40 Druga strona medalu odc. 6 s. 4

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 19 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
  odc. 37 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 20 
  - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 3
09:00 Septagon odc. 49 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 22
11:25 SuperPies odc. 16
11:55 Mecenas Lena Barska 
  odc. 14 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 167 
  - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 201
15:00 Policjantki i policjanci odc. 533 
  - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 69 
  - serial
17:00 Joker odc. 69,
18:00 Septagon odc. 63 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 534 
  - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 21 
  - kabaret
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 289 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 290 - serial
23:00 Redbad - film
02:30 Graffiti

06:00 Słodka miłość odc. 29

07:00 Zbuntowany anioł odc. 207

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 190 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 38 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 54 

  s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 4 

  s. 8 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

  odc. 5 s. 8 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 3 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 4 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 65 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 38 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 39 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 190 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 191 s. 4 - serial

20:00 Twierdza - film

22:50 Pan życia i śmierci - thriller

01:05 Bez litości odc. 1 s. 2 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Legenda krakowska - film

09:00 Jutro idziemy do kina - dramat

11:00 Ród Gąsieniców odc. 5 - serial

12:05 Ród Gąsieniców odc. 6 - serial

13:05 Katarynka - nowela 

13:35 Studio Kultura - rozmowy

13:55 The Deadly Sins - Angels 

  and Demons in the works 

  of Claudio Monteverdi - film

15:30 Znieważona ziemia - dramat

17:30 Alfabet

19:20 Teledyski

19:30 Koło pióra odc. 8

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 130

20:25 Z podniesionym czołem - dramat

22:30 Brian Johnson: Życie w trasie 

  odc. 2 - serial

23:30 Tygodnik kulturalny

00:20 Wieczny ogień

06:50 Był taki dzień odc. 544

07:00 Dziennik telewizyjny

07:45 Polonia Restituta odc. 3

08:45 Marzyciele odc. 27

09:20 Byli żołnierzami Jodły - film

10:25 Sensacje XX wieku odc. 188

11:05 Wojna o morza odc. 1 - film

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 12

12:20 Czas honoru odc. 29 s. 3 - serial

12:20 Czas honoru odc. 29 s. 3 - serial

13:15 Ryszard III: pogrzeb króla - film

14:50 Odkryć tajemnicę odc. 4 - serial

15:50 Latająca maszyna amerykańskich 

  konfederatów - film

16:50 Zapomniany legion - film

17:50 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 4 - serial

18:15 Ex libris

18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 12

18:55 Polonia Restituta odc. 4

20:00 Johann Scheffler - mistyczna 

  opowieść - film

20:50 Zaginiony świat Aleksandra 

  Wielkiego odc. 5 - serial

22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 

  w DTV odc. 72

22:35 Szerokie tory odc. 118

23:15 Instynkt przetrwania odc. 5 - serial

00:10 Sensacje XX wieku odc. 35

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Jezus - królestwo bez granic 
  - serial
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:35 Ja głuchy - film
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Oratorium średniowieczne „Ordo 
  Virtutum” św. Hildegardy 
  z Bingen
13:40 Święty na każdy dzień
13:45 Święty nie rodzi się po śmierci 
  - film
14:55 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
 z Koronką do Bożego 
 Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
  - serial
17:00 Misjonarze Afryki - Ojcowie Biali 
  odc. 5
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych Program 
  dla młodzieży 
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
  tygodniu
19:30 Opowieści Theo odc. 4 - 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
22:00 Ziemia obiecana odc. 30 - serial
22:40 Oratorium średniowieczne „Ordo 
  Virtutum” św. Hildegardy 
  z Bingen

05:35 Egzamin z życia odc. 35 - serial
06:30 Podróże z historią odc. 47 s. 5
07:05 Na sygnale odc. 48 - serial
07:30 Ogrodowi odc. 9
07:45 Przepis dnia odc. 38
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 348
11:25 Rodzinka.pl odc. 161 s. 7 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2051 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 71 - serial
14:05 Coś dla Ciebie odc. 199
14:35 Operacja Zdrowie! odc. 25
15:10 Górski lekarz odc. 83 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 47 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 55 s. 3 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 39
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 101
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 61
19:35 Barwy szczęścia odc. 2051 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2052 
  - serial
20:45 O mnie się nie martw odc. 125 
  s. 10 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 259 - serial
22:20 La La Poland odc. 17 s. 2
22:55 Złoto dezerterów - komedia
01:05 Strzeż się tych zdjęć - film

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 5

07:50 Doradca smaku odc. 31 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2442

11:00 Ukryta prawda odc. 1033 - serial

12:00 Szpital odc. 922 - serial

13:00 Szkoła odc. 685 - serial

14:00 19+ odc. 386 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 4

15:30 Szkoła odc. 686 - serial

16:30 19+ odc. 387 - serial

17:00 Szpital odc. 923 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1034 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5655

20:00 Mad Max: Na drodze gniewu 

  - film

22:30 Sicario - film

01:00 Kuba Wojewódzki odc. 22 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 SuperPies odc. 20
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 723 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 125 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 608 - serial
12:00 Gliniarze odc. 169 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 870 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2872 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 916 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4137
16:30 Na ratunek 112 odc. 339 - serial
17:00 Gliniarze odc. 329 s. 6 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2873 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 434 - serial
20:05 Dancing with the Stars. Taniec 
  z gwiazdami odc. 91
22:05 Kochaj! - komedia
00:00 Abraham Lincoln: łowca 
  wampirów - horror
02:30 Tajemnice losu odc. 3275

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1275

07:00 Strażnik Teksasu odc. 180 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 39 - serial

09:00 Nokaut odc. 8

10:00 Galileo odc. 184

11:00 V.I.P. odc. 1 s. 3 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 64 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 42 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 19 - serial

14:15 MacGyver odc. 60 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 78 - serial

16:15 Drużyna A odc. 1 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 71 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 53 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 86 - serial

20:00 Galileo odc. 185

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 60 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 61 - serial

22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 11 - serial

23:55 Tajemnice państwa - thriller

02:00 Benny Hill odc. 50

07:15 Shimmer i Shine odc. 16 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 6 - serial
08:05 Stacyjkowo odc. 124 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 83 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 3 
  s. 1 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 15 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 43 - serial
09:15 Bolek i Lolek na wakacjach 
  odc. 9 - serial
09:30 Domisie odc. 339
10:00 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
  odc. 158
10:15 Strażak Sam odc. 17 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 1 s. 5 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 26 s. 3 
  - serial
10:45 Robot Trains odc. 24 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 1, 2 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 17 s. 5 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 57 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 68-70 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 9 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 32 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 4 
  s. 1 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 31 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 31 - serial
13:55 Budzik
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 38 - serial
14:40 Tabaluga odc. 25 - serial
15:10 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
  odc. 108
15:25 Yakari odc. 7 - serial
15:40 Domisie odc. 345
16:10 Nela - mała reporterka odc. 21
16:30 Dinotrux odc. 37 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 12 s. 3 - serial
17:25 Robot Trains odc. 25 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 3, 4 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 18 s. 5 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 38 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 9 - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 108 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 7 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 5 
  s. 1 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 183
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 47 
  - serial
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06:00 Klan odc. 3475
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra 
08:00 Pełnosprawni
08:30 Wojsko-polskie.pl
08:55 Studio Raban odc. 74
09:20 Rodzinny ekspres odc. 78
09:50 Korona królów - taka historia… 
  odc. 32
10:20 Korona królów odc. 209 - serial
10:55 Korona królów odc. 210 - serial
10:20 Korona królów odc. 209 - serial
10:55 Korona królów odc. 210 - serial
11:25 Korona królów odc. 211 - serial
11:55 Korona królów odc. 212 - serial
12:30 Jak zbudować wehikuł czasu 
  - film
13:30 Z pamięci - rozmowy  
  z Andrzejem Doboszem odc. 26
13:40 Okrasa łamie przepisy odc. 210
14:10 Jak to działa? odc. 175
14:45 Wiktoria odc. 14 s. 2 - serial
15:45 To był rok! odc. 4
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych odc. 8 - serial
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Lechia Gdańsk - Legia 
  Warszawa: studio
20:20 Lechia Gdańsk - Legia Warszawa
22:45 Echo serca odc. 15 - serial
23:40 Triumf ducha - dramat
01:50 Jaka to melodia?

05:50 Ukryta prawda odc. 550 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 26

09:55 Big Brother odc. 27

10:55 Big Brother odc. 28

11:55 Ukryta prawda odc. 321 - serial

13:00 Przyjaciele odc. 13 s. 6 - serial

13:35 Granice czasu - film

15:55 Pluto Nash - komedia

17:55 Wredne dziewczyny - komedia

20:00 Big Brother Raport odc. 6

20:35 Forrest Gump  - komedia

23:30 Big Brother Nocą odc. 6

00:05 Zawsze tylko ty - komedia

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 42 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 43 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 44 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 45 - serial

07:55 Flintstonowie odc. 37 - serial

08:35 Flintstonowie odc. 38 - serial

09:00 Bambi - film

10:25 Policjantki i policjanci odc. 530 

  - serial

11:25 Policjantki i policjanci odc. 531 

  - serial

13:25 STOP Drogówka odc. 202

14:30 Wyścig - film

16:50 Kopalnie króla Salomona - film

19:00 Galileo odc. 742

20:00 Policjantki i policjanci odc. 533 

  - serial

22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 291 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 292 - serial

00:00 Wzgórza mają oczy - horror

06:00 Pan wzywał, Milordzie? odc. 6 

  s. 4 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 17 s. 4

07:50 Tajemnice medyczne  

  odc. 16 - serial

08:50 13. posterunek odc. 18 

  s. 2 - serial

09:30 13. posterunek odc. 19 

  s. 2 - serial

10:10 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 187 s. 4 - serial

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 188 s. 4 - serial

12:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 189 s. 4 - serial

13:10 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 190 s. 4 - serial

14:10 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 191 s. 4 - serial

15:10 Rodzinny interes odc. 29 - serial

16:10 Rodzinny interes odc. 30 - serial

17:05 Rodzinny interes odc. 31 - serial

18:20 Jumper - film

20:00 Sabotaż - film

22:10 Dorwać gringo - dramat

00:05 American Pie: wakacje - komedia

07:00 Teledyski

07:30 Informacje kulturalne

07:45 Błękitny anioł - recital Stanisława 

  Soyki

08:25 Przygody psa Cywila  

  odc. 1 - serial

09:00 Przygody psa Cywila  

  odc. 2 - serial

09:45 Tygodnik kulturalny 

10:35 Czerwone pudełko - film

11:35 Wydarzenie aktualne

11:55 U pana Boga za piecem 

  - komedia

13:45 Na skraju lasu - komedia

15:25 One. Kobiety Kultury odc. 8

15:55 Purpura i czerń - film

18:30 Dranie w kinie odc. 56

19:10 Stevie Wonder - Geniusz soulu 

  - film

20:20 Sierpień w hrabstwie Osage 

  - komedia

22:30 Moody Blues na festiwalu 

  w Montreux

23:35 Paprika - film

01:10 Performance odc. 115

06:15 Był taki dzień odc. 545

06:20 Dziennik telewizyjny

07:05 Wszystkie kolory świata 

  odc. 2 - serial

08:05 Koło się kręci odc. 17

08:20 Zakochaj się w Polsce odc. 35 s. 1

08:50 U Pana Boga w ogródku 

  odc. 8 - serial

09:45 Okrasa łamie przepisy odc. 199

10:15 Być równy innym - Wincenty 

  Witos - film

10:50 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 1 s. 2 - serial

11:45 Złoto Jukonu odc. 3 - serial

12:50 Zamarznięta planeta odc. 2 - serial

13:50 Szerokie tory odc. 62

14:20 Z Andrusem po Galicji odc. 1

14:50 Amerykańska broń odc. 7 - film

15:50 Spór o historię odc. 197

16:35 Wojna o morza odc. 1 - film

17:30 Marzyciele odc. 28

17:55 Ogniem i mieczem odc. 1 - serial

19:00 Usłyszcie mój krzyk - film

20:00 Opowieść o Chinach odc. 5 

  - serial

21:05 Stawka większa niż życie 

  odc. 16 - serial

22:15 Wielki grób za chińskim murem 

  - film

23:55 Śmierć Zygielbojma - film

00:50 Pułkownik Kwiatkowski - komedia

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
  VII rok
10:00 Informacje dnia
10:15 Święty na każdy dzień
10:20 Retrospekcja
10:25 Myśląc Ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości 
12:00 Regina Coeli
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”
14:00 Orędzie na trudne czasy - film
15:10 Orłem być… - film
15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia
16:10 Historia PL - film
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
  Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Zmierzch demonów - spektakl
23:45 W góreckim domku ogrodnika

05:55 Barwy szczęścia odc. 2048 
  - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2049 
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1438 - serial
10:10 Ewa gotuje odc. 360
10:45 Sekrety rodziny odc. 19 - serial
11:45 Sekrety rodziny odc. 20 - serial
12:45 Sekrety rodziny odc. 21 - serial
13:25 Na sygnale odc. 229 - serial
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny 
15:20 O mnie się nie martw odc. 125 
  s. 10 - serial
16:10 Rodzinka.pl odc. 259 - serial
16:40 Słowo na niedzielę
16:55 Zmiennicy odc. 8 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport
18:30 Kroniki F1 odc. 5 Formuła 1 
18:35 Postaw na milion
19:30 Postaw na milion - kulisy 
19:40 Lajk! odc. 43
20:05 Europa da się lubić - 15 lat 
  później odc. 1
21:20 Sierocki na sobotę
22:20 Son of a Gun - dramat
00:15 Magic Mike - komedia

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1154

11:00 Na Wspólnej odc. 2862 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2863 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2864 - serial

12:30 MasterChef Junior odc. 8 s. 4

14:00 Agent - gwiazdy odc. 9 s. 4

15:00 Salon sukien ślubnych Goka 

  odc. 1

16:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 19

17:00 Dorota inspiruje odc. 7 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 9 s. 5

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5656

20:00 Chyłka - Zaginięcie odc. 5 - serial

21:00 Bogowie - dramat

23:25 Psy - film

01:40 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 19

06:00 Nowy dzień z Polsat News

07:40 Karate Kid III - film

10:10 Ewa gotuje odc. 360

10:45 Sekrety rodziny odc. 19 - serial

11:45 Sekrety rodziny odc. 20 - serial

12:45 Sekrety rodziny odc. 21 - serial

13:45 Świat według Kiepskich 

  odc. 200 - serial

14:25 Świat według Kiepskich 

  odc. 201 - serial

15:05 Świat według Kiepskich 

  odc. 202 - serial

15:45 Kabaret na żywo odc. 57 

  - kabaret

17:45 SuperPies odc. 21

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 157

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 435 - serial

20:05 Konfrontacja Sztuk Walki 48 

  w Lublinie MMA 

00:05 Miasto odkupienia - film

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1276

07:00 Detektyw Monk odc. 1 s. 8 

  - serial

07:55 Detektyw Monk odc. 2 s. 8 

  - serial

08:55 Akademia sztuk walki - film

11:00 Małe dzikusy - film

13:05 Columbo odc. 1 - serial

15:05 K-19 - film

18:00 Strefa X - film

20:00 Galileo odc. 186

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 62 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 63 - serial

23:00 Aleska i Angelika - film

00:30 Hawaii 5.0 odc. 4 s. 6 - serial

07:10 Shimmer i Shine odc. 17 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 7 - serial
08:05 Stacyjkowo odc. 125 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 84 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 4 
  s. 1 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 16 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 44 - serial
09:15 Bolek i Lolek na wakacjach 
  odc. 10 - serial
09:30 Domisie odc. 345
10:00 Supełkowe ABC odc. 143
10:15 Strażak Sam odc. 19 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 2 s. 5 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 1 s. 3 - serial
10:45 Robot Trains odc. 25 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 3, 4 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 18 s. 5 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 58 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 71-73 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 10 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 33 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 5 
  s. 1 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 33 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 32 - serial
13:55 Zaczarowany świat odc. 7 - serial
14:10 To Timmy! odc. 27 - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 39 - serial
14:40 Tabaluga odc. 26 - serial
15:10 Nieziemscy odc. 11
15:25 Yakari odc. 8 - serial
15:40 Domisie odc. 348
16:10 Nela - mała reporterka odc. 22
16:30 Dinotrux odc. 38 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 13 s. 3 - serial
17:25 Robot Trains odc. 26 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 5, 6 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 19 s. 5 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 39 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 10 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 109 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 8 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 6 
  s. 1 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 268
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 48 
  - serial
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 60 
  - serial
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05:35 Klan odc. 3477
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Historia, której nie pamiętam 
  - film
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Zakochaj się w Polsce odc. 108
09:05 Ziarno odc. 705
09:40 Spotkanie ze świętym odc. 12
10:00 Msza święta z Sanktuarium 
  Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
  Łagiewnikach 
12:00 Regina Coeli 
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Misja w Afryce odc. 12 - serial
13:00 Z pamięci - rozmowy  
  z Andrzejem Doboszem odc. 27
13:15 Wyprawa na Galapagos 
  odc. 3 - serial
14:10 Wokół mórz odc. 5 - serial
14:30 Weterynarze z sercem 
  odc. 64 - serial
15:00 Pensjonat nad rozlewiskiem 
  odc. 5 - serial
16:00 The Wall. Wygraj marzenia 
  odc. 75
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz odc. 272 
  s. 21 - serial
18:30 Jaka to melodia?
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Stulecie Winnych odc. 9 - serial
21:15 To był rok! odc. 5
22:30 Prada albo nic - komedia
00:25 Zacznijmy od nowa - dramat

05:35 Ukryta prawda odc. 551 - serial

06:35 Mango - Telezakupy

08:40 Big Brother odc. 29

09:40 Big Brother odc. 30

10:40 Zakochani po uszy odc. 57 

  - serial

11:10 Zakochani po uszy odc. 58 

  - serial

11:40 Zakochani po uszy odc. 59 

  - serial

12:15 Sophia Grace i Rosie: Królewska 

  przygoda - komedia

13:50 Wpuszczony w kanał - film

15:40 LEGO. Przygoda - film

17:45 Vinci - komedia

20:00 Big Brother Arena odc. 7

21:40 Szybcy i wściekli VI - film

00:20 Sędzia - dramat

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 44 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 45 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 46 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 47 - serial

07:55 Flintstonowie odc. 38 - serial

08:35 Flintstonowie odc. 39 - serial

09:05 Dzielna Mysz odc. 21 - serial

09:25 Tom i Jerry: Robin Hood i jego 

  Księżna Mysz - film

10:30 Galileo odc. 741

11:30 Galileo odc. 742

12:40 Nie można pocałować panny 

  młodej - komedia

14:45 Park Jurajski III - film

16:40 Dzielnica Lakeview - thriller

19:00 Galileo odc. 743

20:00 Straszny film V - komedia

21:50 Rzeka krwi - dramat

23:55 Śmierć na talerzu odc. 3 - serial

00:55 Śmierć na talerzu odc. 4 - serial

06:00 Flash odc. 20 - serial

06:55 Flash odc. 21 - serial

07:45 Przygody Merlina odc. 10 

  s. 4 - serial

08:40 Przygody Merlina odc. 11 

  s. 4 - serial

09:35 Bibliotekarze odc. 10 s. 2 - serial

10:35 Trzy życzenia - film

12:50 Najpiękniejsze baśnie braci 

  Grimm - film

14:05 Księga dżungli - film

16:25 Ślubne wojny - komedia

18:20 Potwory i spółka - film

20:00 Igrzyska śmierci: Kosogłos. 

  Część 2 odc. 2 - film

22:50 Połączenie - thriller

00:45 Skorpion odc. 67 s. 3 - serial

07:00 Teledyski

07:35 Którędy po sztukę odc. 81

07:45 Dranie w kinie odc. 56

08:30 Wszystkie stworzenia duże 

  i małe odc. 2 s. 4 - serial

09:35 Spotkania z muzyką odc. 31

09:35 Spotkania z muzyką odc. 31

10:40 Straszny sen majsterkowicza 

  - film

10:50 Trąba - film

10:55 Uciekł wałek ze stolnicy 

  odc. 1 - film

11:05 Warzywa - film

11:10 Dwa wiatry - film

11:15 Fortepian - film

11:35 Trzeci punkt widzenia odc. 286

12:15 W domu - film

13:10 Wszyscy mają się dobrze 

  - dramat

15:20 Chuligan literacki odc. 125

15:55 Fresk - film

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

  odc. 552

18:05 Jeszcze nie wieczór - komedia

20:00 Prawdziwe męstwo  - western

22:10 Scena alternatywna odc. 82

22:40 Trzeci punkt widzenia odc. 286

23:15 Na to wszystko trzeba popatrzeć 

  z tej drugiej, pogodniejszej 

  strony - film

01:20 Wieczny ogień

06:15 Był taki dzień odc. 546

06:20 Dziennik telewizyjny 

07:05 Życie odc. 6 - serial

08:10 Oblicze miłosierdzia - film

09:20 U Pana Boga w ogródku 

  odc. 9 - serial

10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 201

10:40 Ryszard III: pogrzeb króla - film

11:40 Odkryć tajemnicę odc. 4 - serial

12:40 Wielkie widowiska natury 

  odc. 4 - serial

13:45 Archiwum zimnej wojny odc. 12

14:25 Stawka większa niż życie 

  odc. 16 - serial

15:25 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 4 - serial

15:55 Głosy - film

16:30 Wielka gra odc. 184

17:25 Wojownicy czasu odc. 22

17:55 Ogniem i mieczem odc. 2 - serial

19:00 Paszporty Paragwaju - film

20:05 Zaginiony świat Aleksandra 

  Wielkiego odc. 5 - serial

21:05 Maratończyk - film

23:15 Wielki test o Piastach

00:50 Złote koło - film

08:00 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc Ojczyzna Felieton 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
  Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze 
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
10:40 Cuda Jezusa - serial
11:20 W góreckim domku ogrodnika
11:35 Królewna Śnieżka odc. 19 - serial
12:00 Regina Coeli z Ojcem Świętym 
  Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
  - serial
14:10 Ludwig Maria Grignion 
  de Montfort - film
15:05 Królestwo rekinów - 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 Wesel się w Panu miłosiernym
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej
23:30 Tam, gdzie Bóg płacze - serial

05:55 Barwy szczęścia odc. 2051 
  - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2052 
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1439 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:40 Pogoda - flesz odc. 332
10:50 Najdziwniejsze pyszczki świata 
  odc. 1 - film
11:55 Grease 
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces - Opole 2019 
  odc. 4
17:15 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
  i „Na sygnale” odc. 45 - serial
17:25 Rodzinka.pl odc. 258 - serial
17:55 Zainwestuj w marzenia 
  odc. 7 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Kroniki F1 odc. 6, Formuła 1 
18:35 Za marzenia odc. 20 s. 2 - serial
19:30 Rodzinka.pl odc. 259 - serial
20:05 Koncert Wielkanocny „Polska 
  Pomaga”
21:15 Prawdziwe męstwo - western
23:15 Paryż na bosaka - komedia
00:50 Noc Walpurgi - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1155

11:00 Efekt domina odc. 8 s. 6

11:30 Co za tydzień odc. 898

11:55 Diagnoza odc. 9 s. 4 - serial

12:55 Szóstka odc. 4 - serial

13:55 Richie milioner - komedia

15:50 Kopciuszek - film

18:00 Big Brother Tydzień odc. 6

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5657

20:00 MasterChef Junior odc. 9 s. 4

21:30 Szóstka odc. 5 - serial

22:35 Niepamięć - film

01:00 Big Brother Tydzień odc. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:55 Księżniczka i żaba - film

11:15 Fantastyczna czwórka: Narodziny 

  Srebrnego Surfera - film

13:15 Piękna i Bestia - film

15:50 Twoja twarz brzmi znajomo

17:50 Nasz nowy dom odc. 139

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 313,

20:00 W rytmie serca odc. 49 

  s. 4 - serial

21:05 Kabaret na żywo odc. 58 

  - kabaret

23:10 The Mexican - komedia

01:55 Spider-Man: Homecoming - film

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1277

07:00 Detektywi w akcji odc. 46 - serial

08:00 Detektywi w akcji odc. 47 - serial

09:00 Galileo odc. 185

10:00 Galileo odc. 186

11:00 Kopalnie króla Salomona - film

13:00 Gwiazdy kabaretu odc. 10 

  - kabaret

14:00 Nokaut odc. 9

15:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 261 - serial

16:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 262 - serial

17:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 263 - serial

18:00 Columbo odc. 1 - serial

20:00 Galileo odc. 187

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 64 - serial

21:55 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 65 - serial

22:50 Cyber-zjawa - film

00:40 Hawaii 5.0 odc. 5 s. 6 - serial

07:15 Shimmer i Shine odc. 18 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 9 - serial
08:05 Stacyjkowo odc. 126 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 85 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 5 
  s. 1 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 17 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 45 - serial
09:15 Bolek i Lolek na wakacjach 
  odc. 11 - serial
09:30 Domisie odc. 348
10:00 Teleranek odc. 82
10:15 Strażak Sam odc. 20 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 3 s. 5 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 2 s. 3 - serial
10:45 Robot Trains odc. 26 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 5, 6 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 19 s. 5 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 59 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 74-76 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 11 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 34 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 6 
  s. 1 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 34 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 33 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 12 - bajka
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 40 - serial
14:40 Tabaluga odc. 27 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 56
15:25 Yakari odc. 9 - serial
15:40 Domisie odc. 350
16:10 Nela - mała reporterka odc. 45
16:30 Dinotrux odc. 39 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 14 s. 3 - serial
17:25 Robot Trains odc. 27 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 7, 8 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
 odc. 21 s. 5 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 40 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 11 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 112 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 9 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 7 
  s. 1 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 253
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 49 
  - serial
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 163 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 474 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 67 s. 6 - serial
09:35 Komisarz Alex odc. 119 
  s. 10 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 83 
  s. 7 - serial
11:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 32
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Bo ja wybieram zdrowie odc. 11
12:50 Wyprawa na Galapagos 
  odc. 3 - serial
13:50 To był rok! - Kulisy
14:00 Elif odc. 475 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 210
16:05 Wieczna miłość odc. 164 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3478
18:30 Korona królów odc. 213 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 115 - serial
21:00 Aszantka - spektakl
22:35 Ekstradycja odc. 5 - serial
23:40 Znikająca wyspa - film
00:45 Prada albo nic - komedia

06:00 Ukryta prawda odc. 552 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 63 - serial

07:55 Szpital odc. 261 - serial

08:50 Big Brother Tydzień odc. 6

09:50 Big Brother Pobudka odc. 31

09:55 Przyjaciele odc. 13 s. 6 - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 83 - serial

12:45 19+ odc. 84 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 325 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 31

14:20 Sąd rodzinny odc. 64 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 101 - serial

16:20 Szpital odc. 262 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 31

17:25 Prawo Agaty odc. 14 - serial

18:25 Ugotowani odc. 10 s. 11

19:30 Zakochani po uszy odc. 60 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 31

21:00 Wkręceni - komedia

23:15 Big Brother Nocą odc. 25

23:45 Zostań żywy - horror

01:35 Druga strona medalu odc. 8 s. 4

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 20 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 38 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 21 
  - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 4
09:00 Septagon odc. 63 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 23
11:25 Sekrety sąsiadów odc. 10 - serial
11:55 Galileo odc. 741
13:00 Detektywi w akcji odc. 168 
  - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 92
15:00 Policjantki i policjanci odc. 534 
  - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 70 
  - serial
17:00 Joker odc. 70
18:00 Nokaut odc. 8
19:00 Policjantki i policjanci odc. 535 
  - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 293 - serial
21:00 Gwiazdy kabaretu odc. 21
22:00 Galileo odc. 742
23:00 Krąg grozy - horror
01:05 STOP Drogówka odc. 201

06:00 Słodka miłość odc. 30

07:00 Zbuntowany anioł odc. 208

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 191 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 39 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 55 

  s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 5 

  s. 8 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 6 

  s. 8 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 4 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 5 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 66 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 39 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 40 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 191 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 192 s. 4 - serial

20:00 Jumper - film

21:45 Transporter: Nowa moc - film

23:45 Połączenie - thriller

01:40 Taki jest świat odc. 17 s. 4

07:40 Rzecz Polska odc. 7

08:00 Studio Kultura - rozmowy

08:15 Kobiela na plaży - film

09:00 Znieważona ziemia - dramat

11:00 Wszystkie pieniądze świata 

  odc. 1 - serial

12:10 Wszystkie pieniądze świata 

  odc. 2 - serial

13:10 Głos mojej duszy - film

13:25 Studio Kultura - rozmowy 

13:45 Spotkania z muzyką odc. 31

14:50 Wstęp do filmu odc. 88

15:00 Droga młodych - film

16:10 Brzezina - dramat

18:00 Conrad Drzewiecki o sobie - to 

  nie ja, to taniec

19:25 Którędy po sztukę odc. 26

19:35 Videofan odc. 89

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Nocny recepcjonista  

  odc. 8 - serial

21:15 Sprawiedliwy - dramat

23:05 Kronos odc. 33

23:40 Milczenie - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 547

06:55 Dziennik telewizyjny 

07:45 Polonia Restituta odc. 4

08:45 Ex libris

09:20 Zapomniany legion - film

10:15 Sensacje XX wieku odc. 189

11:05 Zamarznięta planeta odc. 2 - serial

12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 12

12:20 Czas honoru odc. 30 s. 3 - serial

13:30 Pożegnanie z Marią  - dramat

15:10 Wielkie widowiska natury 

  odc. 4 - serial

16:05 Spór o historię odc. 29

16:40 Ocaleni - film

17:50 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:25 Flesz historii

18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 13

19:10 Polonia Restituta odc. 5 - serial

20:15 Wielki grób za chińskim murem 

  - film

22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 11

22:40 Marzyciele odc. 28

23:05 Odtajnione akcje szpiegowskie 

  odc. 2 - serial

23:55 Hotel Polski - film

00:55 Sensacje XX wieku odc. 36

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 Izba Pamięci Pułkownika 
  Kuklińskiego
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia
12:20 W kolorze płomienia - film
13:05 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
13:20 Koncert życzeń
14:10 Wesel się w Panu miłosiernym
15:30 Petra - tajemnicze miasto
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:20 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja  
 w parafii pw. św. Marii Magdaleny  
 w Biłgoraju 
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. 120 
  - serial
23:15 Effetha - okno na świat - film

05:45 O mnie się nie martw odc. 125 
  s. 10 - serial
06:40 Coś dla Ciebie odc. 194
07:05 Na sygnale odc. 49 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 39
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pogoda - flesz
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 350
11:30 Wieczernia paschalna 2019
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 72 - serial
14:10 O mnie się nie martw odc. 125 
  s. 10 - serial
15:05 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
  rozdział odc. 84 - serial
15:50 Zainwestuj w marzenia 
  odc. 8 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Więzień miłości odc. 48 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 56 s. 3 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 40
19:10 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 117
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 122
19:35 Barwy szczęścia odc. 2052 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2053 
  - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
  odc. 102
20:45 Program rozrywkowy - mini 
  audycja
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Za marzenia odc. 21 s. 2 - serial
22:50 Zainwestuj w marzenia 
  odc. 8 - serial
23:00 Terror w podziemiach  
  odc. 7 - dramat
23:55 Fałszerze. Powrót sfory 
  odc. 4 - serial
00:55 Paryż na bosaka - komedia

05:50 Uwaga! odc. 5657

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

  odc. 9 s. 3

07:55 Akademia ogrodnika odc. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2443

11:00 Ukryta prawda odc. 1034 - serial

12:00 Szpital odc. 923 - serial

13:00 Szkoła odc. 686 - serial

14:00 19+ odc. 387 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 4

15:30 Szkoła odc. 687 - serial

16:30 19+ odc. 388 - serial

17:00 Szpital odc. 924 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1035 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5658

20:10 Doradca smaku odc. 32 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2865 - serial

20:55 Milionerzy odc. 263,

21:30 Poranek kojota - komedia

23:30 Chyłka - Zaginięcie odc. 5 - serial

00:30 Co za tydzień odc. 898

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:00 Malanowski i Partnerzy 

  odc. 724 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

  odc. 725 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

  odc. 126 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 609 - serial

12:00 Gliniarze odc. 170 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 871 - serial

14:00 Pierwsza miłość odc. 2873 

  - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 4

15:30 Szkoła odc. 687 - serial

16:30 19+ odc. 388 - serial

17:00 Szpital odc. 924 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1035 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 436 - serial

20:10 Spider-Man: Homecoming - film

23:00 Ślad odc. 64 - serial

00:10 John Rambo - film

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1278

07:00 Strażnik Teksasu odc. 181 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 40 

  s. 4 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 261 - serial

10:00 Galileo odc. 187

11:00 V.I.P. odc. 2 s. 3 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 86 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 53 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 20 - serial

14:15 MacGyver odc. 61 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 79 - serial

16:15 Drużyna A odc. 2 - serial

17:15 Paulina odc. 72 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 81 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 65 - serial

20:00 Galileo odc. 188

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 94 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 95 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 12 - serial

00:00 Pająki - horror

01:55 Benny Hill odc. 61

07:10 Shimmer i Shine odc. 19 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 10 
  - serial
08:05 Stacyjkowo odc. 127 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 86 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 6 
  s. 1 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 18 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 46 - serial
09:15 Bolek i Lolek na wakacjach 
  odc. 12 - serial
09:30 Domisie odc. 350
10:00 Mój zwierzyniec odc. 21
10:15 Strażak Sam odc. 22 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 4 s. 5 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 3 s. 3 - serial
10:45 Robot Trains odc. 27 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 7, 8 - serial
11:25 My little pony odc. 21 s. 5 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 60 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 77-79 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 12 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 35 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 7 
  s. 1 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 35 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 34 - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 41 - serial
14:40 Tabaluga odc. 28 - serial
15:10 Mój zwierzyniec odc. 29
15:25 Yakari odc. 10 - serial
15:40 Domisie odc. 351
16:10 Nela - mała reporterka odc. 46
16:30 Dinotrux odc. 40 - serial
17:00 Transformers: Rescue Bots 
  odc. 15 s. 3 - serial
17:25 Robot Trains odc. 28 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 9 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 10 - serial
18:05 My little pony odc. 22 s. 5 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 41 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 12 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 113 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 10 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 8 
  s. 1 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 184
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 50 
  - serial
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 164 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 475 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 68 s. 6 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 120 
  s. 10 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 84 
  s. 7 - serial
11:30 Korona królów odc. 213 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Relacja z liturgii wielkanocnej 
  w Kościele greckokatolickim
13:50 To był rok! - Kulisy 
14:00 Elif odc. 476 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 115 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 165 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3479
18:30 Korona królów odc. 214 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 Gramy dla Europy. Widowisko 
  z okazji 15-lecia wejścia Polski 
  do UE Koncert 
22:40 To był rok! - Teledysk
22:50 Krew z krwi odc. 2 - serial
23:55 Miasto gniewu odc. 22 s. 2 
  - serial
00:35 Licencja na zabijanie - film

06:00 Ukryta prawda odc. 553 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 64 - serial

07:55 Szpital odc. 262 - serial

08:50 Big Brother odc. 33

09:50 Big Brother Pobudka odc. 32

09:55 Zakochani po uszy odc. 60 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 85 - serial

12:45 19+ odc. 86 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 326 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 32

14:20 Sąd rodzinny odc. 65 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 102 - serial

16:20 Szpital odc. 263 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 32

17:25 Prawo Agaty odc. 15 - serial

18:25 Ugotowani odc. 11 s. 11

19:30 Zakochani po uszy odc. 61 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 34

21:00 Dzika rzeka - thriller

23:25 Big Brother Nocą odc. 26

23:55 Szybcy i wściekli VI - film

02:35 Moc magii odc. 466

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 21 - serial

07:05 Przygody Kota w butach 

  odc. 39 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 22 

  - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 5

09:00 Nokaut odc. 8

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 24

11:25 Sekrety sąsiadów odc. 11 - serial

11:55 Galileo odc. 742

13:00 Detektywi w akcji odc. 169 

  - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 93

15:00 Policjantki i policjanci odc. 535 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 71 

  - serial

17:00 Joker odc. 71

18:00 Septagon odc. 56 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 536 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 294 - serial

21:00 Paparazzi - thriller

00:45 Zagadkowe zgony odc. 11 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 31

07:00 Zbuntowany anioł odc. 209

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 192 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 40 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 56 s. 

  3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 6 

  s. 8 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 7 

  s. 8 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 5 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 6 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 67 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 40 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 41 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 192 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 193 s. 4 - serial

20:00 Igrzyska śmierci: Kosogłos. 

  Część 2 odc. 2 - film

22:50 Więzienie w ogniu - film

00:25 Czas wymierania - film

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Casting - film

08:50 Czerwony papierowy stateczek 

  - film

09:15 Brzezina - dramat

11:00 Wszystkie pieniądze świata 

  odc. 3 - serial

12:05 Wszystkie pieniądze świata 

  odc. 4 - serial

13:15 Esterhazy - film

13:45 Studio Kultura - rozmowy

14:00 Studio Kultura - niedziela z... 

  odc. 552

14:50 Karczma na bagnach - film

16:15 Pestka - dramat

18:00 Ikony muzyki odc. 6 - serial

19:20 Kronos odc. 33

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Eugeniusz Oniegin Opera 

23:10 Wszystko będzie dobrze - film

01:00 One. Kobiety Kultury odc. 8

06:50 Był taki dzień odc. 548

06:55 Dziennik telewizyjny 

07:35 Polonia Restituta odc. 5 - serial

08:45 Flesz historii

09:10 Ocaleni - film

10:15 Sensacje XX wieku odc. 194

10:50 Spór o historię odc. 63

11:25 Niecała nieprawda czyli PRL 

  w DTV odc. 72

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 13

12:15 Czas honoru odc. 31 - serial

13:15 Życie odc. 6 - serial

14:15 Guy Martin: Projekt Spitfire - film

15:35 Niezwykłe historie Biało 

  - Czerwonych odc. 4

15:55 Marzyciele odc. 28

16:25 Tak bardzo bali się legendy 

  o nim - film

17:10 Zagadka kpt. „Z-24” - film

17:50 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:20 Rodziny Wyklętych mają głos 

  odc. 3

18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 13

19:00 Polonia Restituta odc. 6 - serial

20:00 Kazania w podróży odc. 107

21:00 Historia NASA odc. 4 - serial

22:00 Po PRL-u odc. 9

22:35 Maratończyk - film

00:50 Sensacje XX wieku odc. 55

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie
09:10 Papież Polak do Rodaków 
  - serial
09:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej
10:45 Zew natury 
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc Ojczyzna
11:45 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie
12:35 Wspomnienia - św. Józef 
  Benedykt Cottolengo - film
13:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
14:00 Dziesięć przykazań odc. 120 
  - serial
15:05 Piloci. Biało-czerwoni z Dęblina 
  - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą - poradnik
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli
18:05 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 I stanie się światło - film
23:40 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
23:50 Chingola - film

05:45 M jak miłość odc. 1440 - serial
06:40 Soul fitness Reportaż 
07:05 Na sygnale odc. 50 - serial
07:30 Ogrodowi odc. 11
07:45 Przepis dnia odc. 40
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pogoda - flesz
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 351
11:25 Rodzinka.pl odc. 162 s. 7 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2053 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 73 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1440 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 85 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 49 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 57 s. 3 - serial
19:10 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 125
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 128
19:35 Barwy szczęścia odc. 2053 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2054 
  - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
  odc. 103
20:55 M jak miłość odc. 1441 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Znaki - film
00:05 Za marzenia odc. 21 s. 2 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 5

07:50 Doradca smaku odc. 32 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2444

11:00 Ukryta prawda odc. 1035 - serial

12:00 Szpital odc. 924 - serial

13:00 Szkoła odc. 687 - serial

14:00 19+ odc. 388 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 4

15:30 Szkoła odc. 688 - serial

16:30 19+ odc. 389 - serial

17:00 Szpital odc. 925 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1036 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5659

20:10 Doradca smaku odc. 33 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2866 - serial

20:55 Milionerzy odc. 264

21:30 Diagnoza odc. 10 s. 4 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 23 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1159

00:05 36,6 °C odc. 9 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 726 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 727 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 127 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 610 - serial
12:00 Gliniarze odc. 171 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 492 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2874 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 363 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4139
16:30 Na ratunek 112 odc. 341 - serial
17:00 Gliniarze odc. 331 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2875 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 437 - serial
20:05 John Rambo - film
22:00 Ślad odc. 65 s. 2 - serial
23:10 Krwawy biznes - thriller
01:20 Lincoln - film

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1279

07:00 Strażnik Teksasu odc. 182 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 41 

  s. 4 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 262 - serial

10:00 Galileo odc. 188

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

12:00 Miodowe lata odc. 65 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 81 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 21 - serial

14:15 MacGyver odc. 62 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 80 - serial

16:15 Drużyna A odc. 3 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 73 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 56 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 66 - serial

20:00 Galileo odc. 189

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 96 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 97 - serial

23:00 Monstrum z lasu - horror

01:00 STOP Drogówka odc. 103

07:10 Shimmer i Shine odc. 20 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 11 
  - serial
08:05 Stacyjkowo odc. 128 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 87 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 7 
  s. 1 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 19 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 47 - serial
09:15 Bolek i Lolek na wakacjach 
  odc. 13 - serial
09:30 Domisie odc. 351
10:00 Przyjaciele lasu odc. 29
10:15 Strażak Sam odc. 23 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 5 s. 5 - serial
10:45 Robot Trains odc. 28 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 9 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 10 - serial
11:25 My little pony odc. 22 s. 5 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 1 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 80-82 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 13 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 36 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 8 
  s. 1 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 36 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 35 - serial
13:55 Teleranek odc. 82
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 28 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 42 - serial
14:40 Tabaluga odc. 29 - serial
15:10 Przyjaciele lasu odc. 30
15:25 Yakari odc. 11 - serial
15:40 Domisie odc. 354
16:10 Nela - mała reporterka odc. 47
16:30 Dinotrux odc. 41 - serial
17:00 Transformers: Rescue Bots 
  odc. 16 s. 3 - serial
17:25 Robot Trains odc. 29 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 11 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 12 - serial
18:05 My little pony odc. 23 s. 5 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 42 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 13 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 114 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 11 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 9 
  s. 1 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 278
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 51 
  - serial
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05:50 Jeden z dziesięciu
06:20 Jaka to melodia?
06:55 Connie i spółka - film
08:45 Biegnij, Amelio - film
10:35 Długa droga do domu - film
12:05 Kulisy paryskiego luksusu - film
13:05 To był rok! - Kulisy
13:15 Tajemnicze życie sów - film
14:10 Gabinet z widokiem na morze 
  odc. 1 - komedia
15:55 Rolnik szuka żony
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3480
18:30 Korona królów odc. 215 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Leśniczówka odc. 116 - serial
20:55 FC Barcelona - Liverpool FC: 
  półfinał - 1. mecz  - piłka nożna
22:00 FC Barcelona - Liverpool FC: 
  półfinał - 1. mecz  - piłka nożna
23:00 Liga Mistrzów UEFA  - piłka 
  nożna
00:05 Bez tożsamości odc. 30 - serial

05:25 Ukryta prawda odc. 554 - serial

06:30 Mango - Telezakupy

08:35 Big Brother odc. 34

09:35 Big Brother Pobudka odc. 33

09:40 Dziewczyny z drużyny II 

  - komedia

11:35 Strzelając śmiechem - komedia

13:15 Big Brother Popołudnie odc. 33

13:20 Trzej muszkieterowie - film

15:30 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 33

15:35 Dzika lokatorka - komedia

17:40 Nieoczekiwana zmiana miejsc 

  - komedia

20:00 Big Brother odc. 35

21:00 Larry Crowne - uśmiech losu 

  - komedia

23:10 Big Brother Nocą odc. 27

23:45 Bokser - film

01:45 Druga strona medalu odc. 1

06:00 Żona dla milionera odc. 15

07:00 Benny Hill 

07:45 Tom i Jerry: Robin Hood i jego 

  Księżna Mysz - film

09:00 Droga do El Dorado - film

10:55 Mustang z Dzikiej Doliny - film

12:45 Nie można pocałować panny 

  młodej - komedia

14:45 Król Ralph - komedia

16:50 Kuloodporny - film

19:00 Policjantki i policjanci odc. 537 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 295 - serial

21:00 Przepowiednia - thriller

23:35 Gangi Nowego Jorku - film

03:10 Interwencja

06:00 Słodka miłość odc. 32

07:00 Zbuntowany anioł odc. 210

07:55 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 193 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 41 - serial

10:00 Księga dżungli - film

12:25 Najpiękniejsze baśnie braci 

  Grimm - film

14:05 Robin Hood: faceci w rajtuzach 

  - komedia

16:10 SexiPistols - western

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 193 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 194 s. 4 - serial

20:00 Dorwać gringo - dramat

21:55 Twierdza - film

00:30 Bez litości odc. 2 s. 2 - serial

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1468

08:35 Jutro mnie tu nie będzie - film

09:15 Pestka - dramat

11:00 Nad Niemnem odc. 1 - serial

12:05 Nad Niemnem odc. 2 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

  odc. 1468

13:20 21. Przegląd Piosenki Aktorskiej 

  odc. 1

14:25 Wodzirej - dramat

16:25 Ecce homo Homolka - komedia

18:00 Easy Rider - film

19:25 Chuligan literacki

20:00 Grzesiuk. Życie wygrane 

  na bandżoli

20:20 W syberyjskich lasach - dramat

22:10 Pegaz odc. 126

22:45 Szwedzka teoria miłości - film

00:15 Koncert Marka Napiórkowskiego

06:50 Był taki dzień odc. 549

07:00 Dziennik telewizyjny

08:05 Podróże z historią odc. 12 s. 1

08:40 Polonia Restituta odc. 6 - serial

09:40 Wszystkie kolory świata 

  odc. 4 - serial

10:45 Wisła od źródła do ujścia 

  odc. 1 - serial

11:40 Dzień pierwszy - 1 maja 2004 

  - film

12:35 Polska Kronika Filmowa odc. 13

12:45 Czas honoru odc. 32 s. 3 - serial

13:45 Królik po berlińsku - film

14:50 Czarne diamenty - dramat

16:15 Odtajnione akcje szpiegowskie 

  odc. 2 - serial

17:10 „Podaj cegłę”, czyli polski 

  socrealizm - film

18:10 Niecała nieprawda czyli PRL 

  w DTV odc. 72

18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 13

18:55 Polonia Restituta odc. 7 - serial

20:00 Tajne akta III Rzeszy odc. 5 

  - serial

21:00 Helikoptery w akcji odc. 1 - serial

22:00 Weterani. Wyrwani śmierci 

  odc. 6 - serial

21:00 Helikoptery w akcji odc. 1 - serial

22:00 Weterani. Wyrwani śmierci 

  odc. 6 - serial

22:35 Zawrócony  - komedia

00:10 Życie Solidarnością pisane - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
  Świętego Franciszka  
  z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
  odc. 27 - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia
12:20 Miasteczko Świętej Rodziny 
  - Cotignac - film
13:10 „Będę jej głównym patronem” 
  - Andrzej Bobola 1809 r. - film
14:00 Święty Józef, w imieniu Ojca 
  - film
14:55 Święty na każdy dzień
15:00 Hildegarda z Bingen. Światło 
  Boga - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Ojcostwo - polecam
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Kościuszko: Jeszcze Polska 
  zatańczy - film
23:10 Próba wiary. Ojciec Pio - film

05:55 Wspaniała - komedia

07:55 Pytanie na śniadanie odc. 5002

11:00 Panorama

11:05 Pogoda

11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra

11:25 Rodzinka.pl odc. 163 s. 7 - serial

12:05 Penelopa - komedia

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:20 Szansa na sukces - Opole 2019 

  odc. 1

16:25 Czym chata bogata! - komedia

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:30 Sport-telegram 

18:35 Rodzinka.pl odc. 58 s. 3 - serial

19:05 Rodzinka.pl odc. 59 s. 3 - serial

19:35 Barwy szczęścia odc. 2054 

  - serial

20:05 Barwy szczęścia odc. 2055 

  - serial

20:35 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

  i „Na sygnale” odc. 39 - serial

20:50 Na sygnale odc. 230 - serial

21:20 Wkręceni II - komedia

23:05 Osaczona - thriller

00:45 Goryle we mgle - film

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 5

07:50 Doradca smaku odc. 33 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2445

11:00 Pudłaki - film

12:55 Scooby-Doo - film

14:40 Kung Fu Panda II - film

16:30 Legenda Zorro - film

19:00 Fakty

19:30 Sport 

19:40 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5660

20:10 Doradca smaku odc. 34 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2867 - serial

20:55 Milionerzy odc. 265

21:30 Agent - gwiazdy odc. 10 s. 4

22:35 Miami Vice - film

01:05 American - Horror Story: Asylum 

  odc. 1 s. 2 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:05 Kung Fu Panda: Tajemnice 

  zwoju - film

09:35 Stuart Malutki - komedia

11:30 Niesamowity Spider-Man - film

14:20 Faceci w czerni - film

16:30 Kevin sam w domu - komedia

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 438 - serial

20:00 Świat według Kiepskich 

  odc. 549 - serial

20:35 Galimatias, czyli kogel-mogel 

  II - komedia

22:40 Ślad odc. 66 s. 2 - serial

23:50 Ballistic - film

00:30 Nasz nowy dom odc. 67

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1280

07:00 Strażnik Teksasu odc. 183 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 42 

  s. 4 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 263 - serial

10:00 Galileo odc. 189

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

12:00 Miodowe lata odc. 66 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 56 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 22 - serial

14:15 MacGyver odc. 63 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 81 - serial

16:15 Drużyna A odc. 4 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 74 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 37 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 52 - serial

20:00 Galileo odc. 190

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 98 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 169 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 13 - serial

00:00 Kruk - thriller

02:05 Benny Hill odc. 78

07:15 Shimmer i Shine odc. 21 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 12 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 1 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 88 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 8 
  s. 1 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 22 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 48 - serial
09:15 Bolek i Lolek w Europie 
  odc. 1 - serial
09:30 Domisie odc. 354
10:00 Zwierzaki Czytaki 
10:15 Strażak Sam odc. 24 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 11 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 6 s. 5 - serial
10:45 Robot Trains odc. 29 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 11 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 12 - serial
11:25 My little pony odc. 23 s. 5 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 2 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 83-85 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 14 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 37 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 9 
  s. 1 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 37 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 36 - serial
13:55 Supełkowe ABC odc. 143
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 29 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 43 - serial
14:40 Tabaluga odc. 30 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 39
15:25 Yakari odc. 12 - serial
15:45 Domisie odc. 417
16:10 Nela - mała reporterka odc. 48
16:30 Dinotrux odc. 42 - serial
17:00 Transformers: Rescue Bots 
  odc. 17 s. 3 - serial
17:25 Robot Trains odc. 30 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 14 - serial
18:05 My little pony odc. 24 s. 5 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 43 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 14 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 115 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 12 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 10 
  s. 1 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 207
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 52 
  - serial
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HOROSKOP
KOZIOROŻEC 22.12-19.01

WODNIK 20.01-18.02

RYBY 19.02-20.03

STRZELEC 22.11-21.12

SKORPION 24.10-21.11

WAGA 23.09-23.10

PANNA 23.08-22.09

LEW 23.07-22.08

RAK 21.06-22.07

BLIŹNIĘTA 22.05-20.06

BYK 21.04-21.05

BARAN 21.03-20.04

Krzyżówka panoramiczna

Pasztet z selera
Składniki: 

seler korzeń 1kg
cebula 0,3 kg
czosnek 4 ząbki
bułka tarta 0,2 kg
jaja 6szt
masło 0,1kg
bulion drobiowy 250 ml
sól, pieprz

Sposób wykonania:

Seler i cebulę zetrzeć na tarce na gru-
bych oczkach, dodać zimny bulion, przy-
prawy, rozdrobniony czosnek i masło. Do-
prowadzić do wrzenia a następnie dusić na 
małym ogniu do miękkości. Masę ostudzić 
. Dodać jajka oraz bułkę tartą. Składniki 
wymieszać. Pasztet wyłożyć do formy – 
korytka nasmarowanej tłuszczem i wysy-
panej bułką tartą. Pasztet piec około 1,5 h 
w temp. 190 °C. 

Smacznego!

PRZEPIS tygOdnIa

Imi
m skie;

imi
Picassa

Stolica
Tanzanii
(Afryka

Wschodnia)

Le ,
pró niak

Du a sie
rybacka

wleczona
za statkiem

James
aktor

olbrzym

Du a
jaszczurka

Kran g .
przewodu

sieci
wodoci -

gowej

Paragon W obr bie
gatunku

Urojony
kraj

z otodajny

My liwski
pies

go czy

Okre lenie
d wi ku

wydawane-
go przy

uderzaniu

Odmiana
zimnokrwis-
tego konia

poci -
gowego

Region we
W oszech

Dawna
harfa

Materia
budulcowy

bia ek

S u y do
spulchnia-
nia ziemi

Przestarza-
le: czo g

Góry w
Ameryce
Po ud-
niowej

Kierowanie
si  g ównie
w asnym
dobrem i
korzy ci

Osoba
biedna

Szekspiro-
wski król

Sztuka
teatralna

Cyklon
zwrotniko-
wy, tr ba

powietrzna

Imi
Schneider,

aktorki
austr

Aktywny
atom

Kopia,
reprodukc-
ja, duplikat

Wulkan na
Sycylii

Szybki
krok

narciarski
Czyn,
dzie o

Miasto nad
Odr ,

niedaleko
Wroc awia

Niedojrza-
y owad

Wyznawca
monizmu Entuzjas-

ta,
sympatykKilim na

cian

Odg os
pla ni cia.

14

4

12

13

17

2

6

11

10

15

16

5

9

7

3

8

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Przs owie Polskie

Imi
m skie;

imi
Picassa

Stolica
Tanzanii
(Afryka

Wschodnia)

Le ,
pró niak

Du a sie
rybacka

wleczona
za statkiem

James
aktor

olbrzym

Du a
jaszczurka

Kran g .
przewodu

sieci
wodoci -

gowej

Paragon W obr bie
gatunku

Urojony
kraj

z otodajny

My liwski
pies

go czy

Okre lenie
d wi ku

wydawane-
go przy

uderzaniu

Odmiana
zimnokrwis-
tego konia

poci -
gowego

Region we
W oszech

Dawna
harfa

Materia
budulcowy

bia ek

S u y do
spulchnia-
nia ziemi

Przestarza-
le: czo g

Góry w
Ameryce
Po ud-
niowej

Kierowanie
si  g ównie
w asnym
dobrem i
korzy ci

Osoba
biedna

Szekspiro-
wski król

Sztuka
teatralna

Cyklon
zwrotniko-
wy, tr ba

powietrzna

Imi
Schneider,

aktorki
austr

Aktywny
atom

Kopia,
reprodukc-
ja, duplikat

Wulkan na
Sycylii

Szybki
krok

narciarski
Czyn,
dzie o

Miasto nad
Odr ,

niedaleko
Wroc awia

Niedojrza-
y owad

Wyznawca
monizmu Entuzjas-

ta,
sympatykKilim na

cian

Odg os
pla ni cia.

14

4

12

13

17

2

6

11

10

15

16

5

9

7

3

8

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Przs owie Polskie

Świetny czas dla kariery zawodowej. Śmiało walcz o awans lub podwyżkę. Mimo że 
jesteś na fali wznoszącej, nie obiecuj gruszek na wierzbie ani kolegom z pracy, ani 
partnerowi. Samotne Koziorożce będą miały liczne okazje do nawiązania romansów, 
a zainteresowanie nimi płci przeciwnej będzie niebywałe. Pojawi się ktoś, kto z czasem 
stanie się bliski.

Kiepski czas przed tobą, dopiero w niedzielę spodziewaj się pomyślnych zdarzeń. Od 
poniedziałku możesz ruszyć na poszukiwanie pracy, o ile jesteś zainteresowany zmia-
ną miejsca zatrudnienia. Będziesz pewny siebie, wynegocjujesz to, na czym ci zależy. 
Ryby w stałych związkach podejmą z partnerem dyskusję o wizji przyszłości. Uważajcie 
jednak, by nie skończyło się na kłótni.

Bardzo dużo pracy włożysz w realizację obowiązków zawodowych, a niestety efekty 
twoich wysiłków będą mizerne. To sprawi, że będziesz sfrustrowany i rozdrażniony. 
W najbliższych dniach najlepiej schodzić ci z drogi. W tych trudnych chwilach może 
ci pomóc bliska osoba. Zwierz się jej, wyjedźcie gdzieś razem i spędźcie miło czas. 
Porażka stanie się mniej dotkliwa.

Są widoki na dodatkową gotówkę lub awans. Śmiało idź do szefa i upomnij się o swo-
je, bo inaczej będziesz żałować. W weekend, podczas spotkania towarzyskiego, ktoś 
zainspiruje cię do tego, by inaczej spojrzeć na swoje życie. Zaczniesz się zastanawiać, 
jak inaczej wykorzystać swój potencjał.

Niedbałość, roztargnienie i nietrzymanie języka za zębami – to przyczyny twoich kło-
potów zawodowych. Popracuj nad tym, a wszystko się ułoży. Czas nieporozumień 
z partnerem. Zamiast wykrzykiwać swoje racje, spróbujcie spokojnie porozmawiać 
i wypracować rozwiązanie.

Świetny czas w sferze zawodowej. Skup się na tych zadaniach, których realizacja prze-
łoży się na poprawę twojej sytuacji materialnej. Zadbaj o zdrowie, głównie o drogi 
oddechowe. Jeśli od dłuższego czasu męczy cię kaszel, pora odwiedzić lekarza. Nie 
lekceważ objawów choroby.

Będziesz nerwowy i łatwo stracisz panowanie nad sobą. Stanie się to źródłem konflik-
tów w sferze prywatnej. Na dodatek wypowiesz słowa, które nie powinny paść. I choć 
za chwilę będziesz się tego wstydzić, trudno ci będzie odkręcić sprawę. Pamiętaj, że to, 
co bolesne, pamięta się długo.

Wszystkie aktywności zawodowe podjęte do piątku przełożą się na pomnażanie zy-
sków. Tak dobrego czasu na interesy nie miałeś od dawna, koniecznie go wykorzystaj. 
Od soboty wskazana wstrzemięźliwość w podejmowaniu istotnych decyzji. Wypoczy-
waj, spędź pierwsze majowe dni na łonie przyrody i naładuj baterie. Pomyśl o ożywie-
niu swojego życia towarzyskiego. 

Unikaj ryzyka, bo gwiazdy nie są teraz przychylne. Trzy razy się zastanów, zanim coś 
powiesz, podpiszesz bądź obiecasz. Byki w stałych związkach poczują potrzebę zbli-
żenia się do partnera, uzyskania od niego wsparcia. Twoja forma fizyczna będzie się 
wahać – jednego dnia będziesz pełen energii, by drugiego myśleć tylko o odpoczynku. 
Poćwicz techniki relaksacyjne.

Uważaj na to, w jaki sposób komunikujesz się z partnerem. Może źle odczytać twoje 
intencje i kłótnia murowana. Za to w sferze towarzyskiej wiele okazji do spotkań i wy-
miany poglądów. Będziesz przyciągać ciekawe, twórcze osoby. Te znajomości mogą 
w przyszłości zaprocentować w życiu zawodowym. Staraj się pokazać się z jak najlep-
szej strony.

W pracy święty spokój. Możesz być spokojny o swoją posadę, wszystkie zadania wyko-
nasz z łatwością. Uważaj jednak na wydatki. Zechcesz kupić kilka rzeczy, by uzupełnić 
wiosenną garderobę. Najpierw policz, ile potrzebujesz do końca miesiąca, a potem idź 
na zakupy. Będziesz drażliwy i wyczulony na własnym punkcie, możesz prowokować 
konflikty.

Najbliższe dni spędzisz aktywnie w pracy. Zrobisz świetny interes, ale wymagać będzie 
wyjątkowego zaangażowania i skupienia. Za kilka dni będzie już spokojniej. W uczu-
ciach spodziewaj się burzliwego okresu, pełnego wzlotów i upadków. Po weekendzie 
będziesz w kiepskiej formie psychofizycznej. Koniecznie znajdź czas na odpoczynek.

Na zdjęciu Piotr Szlęk z klasy 3 technikum żywienia i usług gastro-
nomicznych z Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim
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„Flisak” popłynie przez Wisłę
TURYSTYKA  „Flisak” to nazwa jednostki promowej, która będzie kursować między brzegami Wisły 
na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa w gminie Zławieś Wielka. Imię dla promu zostało wybrane 
w otwartym konkursie, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski i Miasto Solec Kujawski przy współ-
pracy regionalnych mediów

Mieszkańcy naszego woje-
wództwa zgłaszali każdemu z part-
nerów nazwy dla promu, spośród 
nich partnerzy nadsyłali jeden wy-
bór Urzędowi Marszałkowskiemu, 
głównemu organizatorowi kon-
kursu. Finałowe nazwy to: „Olen-
der”, „Santor”, „Flisak”, „Kujawy”, 
„Kujawiak”, „Kopernik”, „Kujawia”, 
„Promyk”, „Wisłolot”, „Vistulanka”, 
„Szuwarek”. Zwycięską nazwę wy-
łoniło głosowanie każdego z part-
nerów konkursu, którzy przyzna-
wali punkty nazwom w skali od 
0 do 10. „Flisak” zwyciężył zdecy-
dowanie uzyskując 106 punktów, 
na kolejnych miejscach znalazły 
się nazwy „regionalne”: „Kujawy”, 
„Kujawia”, „Kujawiak”.

Nazwę „Flisak” uzasadniano 
między innymi w następujący spo-
sób: „Przeprawa między Solcem 
Kujawskim i Czarnowem istnia-
ła od zawsze i sprawowana była 
przez flisaków, którzy spławiali 
drewno do okolicznych tartaków 
i do granicy z Niemcami. Osiedlali 
się także wzdłuż rzek m.in. Wisły”.

Zwycięską nazwę zgłosili 
Miasto Solec Kujawski i redakcja 
Dziennika Toruńskiego „Nowości”. 
Uroczyste wręczenie nagród od-

będzie się 24 kwietnia w Urzędzie 
Marszałkowskim.

– Przeprawa skomunikuje 
ważne drogi krajowe, nr 10 i nr 
80, m.in. ułatwi dojazdy do pracy 
w firmach ulokowanych na tere-
nie soleckiego parku przemysło-
wego. Liczymy też, że wpłynie na 
podniesienie atrakcyjności tury-
stycznej tej części województwa. 
Samorząd województwa realizuje 
przedsięwzięcie wspólnie z Solcem 
Kujawskim, który jest partnerem 
wiodącym, powiatami bydgoskim 
i toruńskim oraz gminą Zławieś 
Wielka – wyjaśnia marszałek Piotr 
Całbecki.

Prom
Przetarg na budowę i rozruch 

jednostki promowej wygrała spół-
ka Techno-Marine z Malborka, któ-
ra zrealizuje zamówienie za kwotę 
5,9 mln zł. Prom zostanie objęty 
24-miesięczną gwarancją. Wszyst-
kie części kadłuba i zabudowy zo-
stały już zmontowane. Teraz pora 
na montaż układu napędowego 
i elementów wyposażenia oraz 
malowanie. Prom będzie gotowy 
tego lata.

Prom jest jednostką boczno-
kołową, z dwoma silnikami na-

pędzającymi koła łopatkowe. Na 
głównym pokładzie znajdzie się 
miejsce dla 15 samochodów oso-
bowych  lub 1 autobusu, 2 busów 
i 6 samochodów osobowych.  Na 
dziobie i rufie zamocowane będą 
klapy wjazdowo-zjazdowe pod-
noszone siłownikami hydraulicz-
nymi. Na prawej burcie w rejonie 
śródokręcia usytuowana ma być 
sterówka, posadowiona nad po-
kładem w celu zapewnienia dobrej 
widoczności. Na lewej burcie będą 
miejsca siedzące dla 42 pasażerów, 
a na prawej dla 16 osób.

Przyczółki i drogi
Budowę dróg dojazdowych 

i przyczółków przeprawy zlecili-
śmy wyłonionemu w przetargu 
konsorcjum, którego liderem jest 
firma Kormost. Inwestycja jest  
realizowana w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj”. Do tej pory zakończyły 
się prace projektowe. Teraz kom-
pletowane są decyzje i pozwolenia 
niezbędne do rozpoczęcia prac 
budowlanych. To musi potrwać, 
bo rzecz dotyczy Wisły i obszarów 
chronionej przyrody. Spodziewa-
my się, że ta część inwestycji, war-
ta 12,8 mln zł, zakończy się późną 
jesienią.

Od strony Solca Kujawskiego 
istniejąca droga zostanie wzmoc-
niona na odcinku od ul. Bydgoskiej 
do przyczółków, a na północnym 
brzegu od drogi krajowej nr 80 do 
przyczółków. Zaplanowano wyko-
nanie jezdni o szerokości 6 me-
trów z poboczem, od strony Solca 
powstanie również chodnik. Trasa 
będzie dostosowana do przejaz-
du pojazdów o nacisku do 10 ton 
na oś. Od strony Czarnowa - na 
przewężonym przejeździe przez 
koronę wału, gdzie ulokowane są 
urządzenia hydrotechniczne - po-
jawi się wahadłowa sygnalizacja 
świetlna. W ramach zadania sko-
rygowana zostanie też geometria 
skrzyżowań ul. Żeglarskiej z ul. Ko-
ściuszki i Bydgoską w Solcu Kujaw-
skim.  Przy skrzyżowaniu z droga-
mi krajowymi w Solcu Kujawskim 
(DK nr 10) oraz Czarnowie (DK nr 
80) staną tablice informujące m.in. 
o czasie oczekiwania na prom.

Najwięcej prac będzie się to-
czyć w obrębie istniejących woj-
skowych przyczółków przeprawy. 
Zostaną one rozbudowane, oświe-
tlone oraz wyposażone w monito-
ring. Przy każdym powstaną dwa 
stanowiska do przybijania jed-

nostki promowej - takie rozwiąza-
nie uwzględnia wahania poziomu 
wody w Wiśle. Przy przeprawie 
funkcjonować będą niewielkie 
parkingi (miejsce dla autokaru  
i 5 pojazdów osobowych).

Realizacja zadania została uję-
ta w Kujawsko-Pomorskim Planie 
Spójności Komunikacji Drogowej 
i Kolejowej na lata 2014-20. Jest 
ono sfinansowane w oparciu o Re-
gionalny Program Operacyjny. 
Środki na bieżące funkcjonowanie 
przeprawy, oprócz wpływów z bi-
letów, zapewnią wspólnie samo-
rząd województwa oraz powiaty 
bydgoski i toruński , a także gminy 
Solec Kujawski i Zławieś Wielka.

Prom w liczbach:
– długość konstrukcyjna  

– 24 m
– szerokość konstrukcyjna  

– 11 m
– prędkość – 13 km/h 
– moc silników – każdy  

89-120 kW
– pojemność – 15 samocho-

dów osobowych + 80 pasażerów

(red), fot. materiały 
Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Bydgoszczy

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

Konkursy

– To wyraz uznania dla osób 
zaangażowanych w działania na 
rzecz ochrony naszego materialne-
go dziedzictwa kulturowego. Przy-
znając te wyróżnienia promujemy 
dobre praktyki i osiągnięcia w tej 
dziedzinie – mówi marszałek Piotr 
Całbecki.

Celem konkursu jest: wy-
różnienie prac konserwatorskich 
i restauratorskich przy zabytkach 
województwa kujawsko-pomor-
skiego, cechujących się wysoką 
jakością oraz szczególną dbałością 
o kompleksowe przywrócenie im 
świetności i utrwalenie warto-
ści kulturowej; promocja dobrych 
wzorców; uhonorowanie autorów 
szczególnych osiągnięć związanych 
z opieką nad zabytkami i ochroną 
zabytków.

Wnioski w konkursie mogą 
składać właściciele i zarządcy 
obiektów zabytkowych, jednostki 
samorządu terytorialnego, stowa-
rzyszenia i fundacje działające na 
polu ochrony i opieki nad zabyt-
kami, służby konserwatorskie oraz 
muzea. Najlepsze, najważniejsze, 
najlepiej przeprowadzone przedsię-
wzięcia konserwatorskie i restau-
ratorskie wskaże powołana przez 
marszałka województwa kapituła 
konkursowa. Medale otrzymają za-
rządcy obiektów i wykonawcy prac, 
a także osoby i instytucje mające 
na koncie szczególne osiągnięcia 
w tej dziedzinie.

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

Dziedzictwa 2019. Szczegółowe in-
formacje o konkursie, regulamin, 
formularz zgłoszenia są dostępne 
na www.kujawsko-pomorskie.pl 
(w zakładce Kultura/Dziedzictwo 
wieków).

Wśród ubiegłorocznych lau-
reatów konkursu znalazły się Mu-
zeum Etnograficzne w Toruniu, 
Wojskowa Specjalistyczna Przy-
chodnia Lekarska, Samodzielny Pu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Toruniu, Klasztor Karmelitów 
Bosych w Zamartem, dr hab. Mo-
nika Jakubek-Raczkowska i dr hab. 
Juliusz Raczkowski przy współpra-
cy Tomasza Kowalskiego (zespół), 
dr Michał Kurkowski i dr hab. Mi-
chał Woźniak.                         

 (red)

Wielkanocne 
warsztaty z jajem
Podopieczni toruńskiego Stowarzyszenia Dzieciom 
i Młodzieży Wędka im. Każdego Człowieka gościli  
16 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim na przygo-
towanym dla nich spotkaniu wielkanocnym. Atrakcją 
był udział w świątecznych warsztatach chemicznych. 
W zajęciach uczestniczył marszałek Piotr Całbecki.

Region

Naukowcy Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu przy-
gotowali dla dzieci i młodzieży 
pokaz chemiczny w popularnym 
wydaniu. Uczestnicy warsztatów 
mieli okazję sprawdzić elastycz-
ność i wytrzymałość surowych 
jajek, między innymi spacerując 
po jajecznym chodniku. Inną nie-

spodzianką była obserwacja, jak 
zachowuje się jajo w solance, jak 
powstają przebarwienia na skorup-
ce oraz jak wygląda jajko w żelu. Na 
zakończenie spotkania nasi goście 
otrzymali wielkanocne upominki.

(red), fot. Szymon 
Zdziebło/

www.tarantoga.pl
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Są też mężczyźni

Z najnowszych danych przekazanych MRPiPS przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych wynika, że wnioski o rodzicielskie 
świadczenie uzupełniające „Mama 4+” złożyły 49 373 osoby. 
Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej wynika, że łączna liczba uprawnionych do świadczenia to  
85 tys. osób. Oznacza to, że wnioski złożyła już większość 
uprawnionych. 9 654 – to liczba wniosków złożonych przez 
osoby w wieku 80+, a powyżej 90 lat – 145. Zdecydowana 
większość to kobiety – w gronie blisko 50 tys. wnioskujących 
o świadczenie znalazło się 97 mężczyzn.

Pieniądze na dniach

Większość świadczeń, jak wska-
zuje szefowa resortu rodziny, zo-
stanie wypłacona z majową eme-
ryturą lub rentą. Część osób może 
jednak otrzymać świadczenie już 
w kwietniu, ponieważ 1 maja, który 
jest terminem wypłaty niektórych 
świadczeń, to dzień wolny od pra-
cy. Niektóre świadczenia rolnicze są 
natomiast wypłacane raz na kwar-
tał i w takich przypadkach świad-
czeniobiorcy otrzymają „Emerytu-
rę+” dopiero w czerwcu.

Prawie 10 mln beneficjentów

Nowe świadczenie w wysokości ok. 888 zł netto 
trafi do ponad 9,8 mln osób emerytów i renci-
stów. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń 
pieniężnych to 10,8 mld zł. Co ważne, nie trzeba 
będzie składać żadnego wniosku o świadczenie 
„Emerytura+” – pieniądze zostaną wypłacone 
z urzędu w takiej formie, w jakiej pobierana jest 
obecnie emerytura. Z kwoty świadczenia nie 
będą też dokonywane potrącenia i egzekucje, 

nie będzie też ona wliczana do dochodu.

84% poparcia

– „Emerytura+” odpowiada na oczeki-wania Polaków. Potwierdzają to bada-nia CBOS, który w marcu br. zapytał Polaków o ocenę tzw. Nowej Piątki PiS. I chociaż wszystkie zapowiadane rozwiązania spotykają się z przychyl-nymi reakcjami społecznymi, to „Eme-ryturę+” popiera aż 84 proc. ogółu badanych. To najlepszy wynik spośród wszystkich propozycji Nowej Piątki – wskazuje minister Elżbieta Rafalska.

„Trzynastka” także dla „Mam 4+” 

 „Emerytura+” obejmie emerytury i renty 
w systemie powszechnym, emerytury i ren-
ty rolników, służby mundurowe, emerytury 
pomostowe, świadczenia i zasiłki przed-
emerytalne, renty socjalne, nauczycielskie 
świadczenia kompensacyjne, a także renty 
inwalidów wojennych i wojskowych. Trzy-
nastą emeryturę otrzymają także osoby po-
bierające rodzicielskie świadczenie uzupeł-
niające „Mama 4+”, jeśli 30 kwietnia będą 
miały już przyznane prawo do tego świad-
czenia.

„Emerytura+” z podpisem prezydenta 

Emeryci i renciści mogą być spokojni – pre-
zydent Andrzej Duda podpisał ustawę o jed-
norazowym świadczeniu pieniężnym dla eme-
rytów i rencistów. Świadczenie w wysokości 
najniższej emerytury – od marca br. 1100 zł 
brutto – zostanie wypłacone już w maju 2019 
r. – To dobry dzień dla polskich seniorów i ko-
lejny krok na mapie polityki senioralnej pań-
stwa – mówi minister Elżbieta Rafalska.

Blisko 50 tys. wniosków o świadczenie 
„Mama 4+”

Do połowy kwietnia blisko 50 tys. osób złożyło 
wnioski o rodzicielskie świadczenie uzupełniają-
ce – wynika z najnowszych danych MRPiPS. – Do 
tej pory przyznano ponad 41,5 tys. świadczeń. 
Co ważne, zdecydowana większość, bo blisko  
26 tys., to świadczenie dopełniające do minimalnej 
emerytury – mówi minister Elżbieta Rafalska.
Program „Mama 4+” wszedł w życie 1 marca br. To 
rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługujące 
osobom, które urodziły, wychowały lub tylko wycho-
wały co najmniej czworo dzieci, a nie mają prawa do 
minimalnej emerytury lub ich świadczenia są niższe.
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KALENDARIUM
Czwartek 25 kwietnia
1943 – II wojna światowa: Gestapowiec Wilhelm Schuhmacher roz-

strzelał na cmentarzu w Nowym Żmigrodzie na Podkarpaciu 16 kalekich 
Łemków, Romów i Żydów.

1980 – 146 osób (138 pasażerów i 8 członków załogi) zginęło w ka-
tastrofie lecącego Manchesteru Boeinga 727 brytyjskich linii Dan-Air, do 
której doszło podczas podchodzenia do lądowania na Teneryfie w archi-
pelagu Wysp Kanaryjskich.

1988 – Początek kilkumiesięcznej fali strajków, które przyczyniły 
się do podjęcia próby porozumienia między władzą a opozycją w ra-
mach obrad Okrągłego Stołu.

Piątek 26 kwietnia
1920 – W Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie odbyła się 

tzw. Wielka Debata pomiędzy amerykańskimi astronomami Heberem 
Curtisem i Harlowem Shapleyem, dotycząca możliwości istnienia innych 
galaktyk oraz rozmiarów Wszechświata.

1983 – 10-letnia Amerykanka Samantha Reed Smith otrzymała list 
wraz z zaproszeniem do odwiedzenia ZSRR od sekretarza generalne-
go KPZR Jurija Andropowa, będący odpowiedzią na jej list wysłany po 
wyborze Andropowa, w którym wyrażała obawę możliwością wybuchu 
wojny atomowej.

1985 – Podczas obrad przywódców państw-stron Układu Warszaw-
skiego w Warszawie przedłużono jego istnienie na kolejne 20 lat.

Sobota 27 kwietnia
1940 – Reichsführer-SS Heinrich Himmler wydał inspektorowi obo-

zów koncentracyjnych oberführerowi Richardowi Glüecksowi rozkaz 
założenia w Oświęcimiu obozu koncentracyjnego.

1985 – Radziecka interwencja w Afganistanie: pakistańscy żołnierze 
i mudżahedini stłumili bunt radzieckich i afgańskich jeńców wojennych, 
więzionych w obozie w pakistańskiej miejscowości Badaber. W walkach 
zginęli niemal wszyscy jeńcy i około 200 atakujących, w tym 6 amery-
kańskich instruktorów wojskowych.

2014 – Papież Franciszek na placu św. Piotra w Watykanie dokonał 
kanonizacji papieży Jana XXIII oraz Jana Pawła II. Na uroczystości obec-
ny był emerytowany papież Benedykt XVI. Była to pierwsza podwójna 
kanonizacja papieży w XXI wieku i zarazem pierwsza kanonizacja głowy 
Kościoła od czasu kanonizacji Piusa X w 1954 oraz pierwszy raz, kiedy 
papież kanonizował dwóch swoich poprzedników i kiedy to na jednej 
uroczystości przewodniczyło dwóch papieży – emerytowany i obecny.

Niedziela 28 kwietnia
1848 – Powstanie wielkopolskie: w Grodzisku Wielkopolskim polscy 

kosynierzy pod dowództwem Marcusa Mossego przegrali bitwę z 600 
osobową ekspedycją pruską, tracąc 25 zabitych i 7 ciężko rannych. Ko-
lejnych 20 mieszkańców miasta zostało zamordowanych w tym samym 
dniu przez pruskich żołnierzy.

1908 – W wyniku podpalenia domu przez swojego pracownika w La 
Porte w stanie Indiana zginęła pochodząca z Norwegii 48-letnia wdowa 
Belle Gunness wraz z trojgiem dzieci. Przybyła na miejsce policja od-
kryła zakopane w chlewie ciała 28 mężczyzn, których Gunness zwabiała 
drogą ogłoszeń matrymonialnych i mordowała w celach rabunkowych.

1973 – W Nowej Hucie odsłonięto pomnik Włodzimierza Lenina.
Poniedziałek 29 kwietnia 
1940 – Przebywający z wizytą w Warszawie Reichsführer-SS He-

inrich Himmler polecił skierować do obozów koncentracyjnych „kon-
tyngent 20 000 Polaków”, co stało się prawdopodobnie przyczyną ma-
sowych wywózek polskich więźniów politycznych w ramach Akcji AB, 
czego nie przewidywano w jej pierwotnych założeniach.

1945 – Wojska amerykańskie wyzwoliły obóz koncentracyjny w Da-
chau, dokonując masakry 560 wziętych do niewoli żołnierzy Waffen-SS 
i personelu obozowego.

1985 – Sejm PRL uchwalił ustawę o Trybunale Konstytucyjnym.
Wtorek 30 kwietnia
1942 – W ramach Akcji „N” do 209 zakładów pracy pod zarządem 

niemieckim wysłano fałszywe zarządzenie nakazujące udzielenie 1 maja 
dnia wolnego wszystkim pracownikom, z obowiązkiem wypłaty pracow-
nikom pełnego wynagrodzenia.

1943 – Operacja „Mincemeat”: na plaży koło Huelvy w południowo-
zachodniej Hiszpanii załoga okrętu podwodnego HMS Seraph podrzuciła 
zwłoki rzekomego oficera brytyjskiego ze sfałszowanymi przez kontr-
wywiad dokumentami, które po trafieniu w ręce Niemców miałyby ich 
przekonać, że alianci planują inwazję na Sardynię i Bałkany, a nie na 
Sycylię, która była rzeczywistym celem przygotowywanej operacji de-
santowej.

1980 – Sześciu terrorystów wtargnęło do irańskiej ambasady 
w Londynie i wzięło jej pracowników jako zakładników. 5 maja zakładni-
cy zostali uwolnieni w wyniku szturmu jednostki specjalnej Special Air 
Service (SAS).

Środa 1 maja
1925 – W nocy z 30 kwietnia na 1 maja niemieccy sabotażyści wy-

koleili w okolicach Starogardu Gdańskiego jadący do Królewca niemiec-
ki tranzytowy pociąg pasażerski, w wyniku czego zginęło 29 osób, a 14 
zostało rannych. Celem powtarzających się niemieckich ataków na linii 
Chojnice-Tczew było udowodnienie, że polscy kolejarze nie potrafią za-
pewnić bezpiecznego ruchu pociągów.

2004 – Polska wstąpiła do Unii Europejskiej.
2011 – Operacja „Neptune Spear”: prezydent USA Barack Obama 

poinformował o śmierci Usamy ibn Ladina, ukrywającego się w miej-
scowości Abbottabad w Pakistanie. Przywódca Al-Ka’idy został zabity  
2 maja według czasu pakistańskiego podczas akcji przeprowadzonej 
przez oddział specjalny Navy SEALs DEVGRU (Team Six).

Źródło: wikipedia.org

V edycja konkursu 
„Mój ojciec 

– dobrze być razem”
KONKURSY  Urząd Marszałkowski zaprasza młodzież w wie-
ku od 13 do 20 lat do udziału w V edycji konkursu „Mój ojciec 
– dobrze być razem”. Do 10 maja czeka na pisemne prace pre-
zentujące pozytywny wizerunek ojca oraz ojcostwa widzianego 
z perspektywy dzieci. Nagrodami w konkursie są bony upo-
minkowe o wartości 500, 300 i 200 złotych

Przedsięwzięcie ma na celu 
promowanie idei wspólnego spę-
dzania czasu oraz uczestnictwa oj-
ców w życiu rodzinnym. Wydarze-
nie organizowane jest w ramach 
„Kujawsko-Pomorskiego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2014 – 
2022. Rodzina jest najważniejsza”. 
W konkursie wyłonionych zosta-
nie 6 laureatów, w dwóch katego-
riach: 3 laureatów ze szkół pod-

stawowych i gimnazjalnych oraz 
3 ze szkół ponadgimnazjalnych. 
Nagrodą dla najlepszych z każdej 
z kategorii będą bony upominkowe 
o wartości: I miejsce – 500 zł brut-
to; II miejsce – 300 zł brutto oraz III 
miejsce – 200 zł brutto.

Prace o objętości nie mniej-
szej niż 2 i nie większej niż  
3 strony formatu A4 należy składać 
do 10 maja 2019 roku. Materiały 

powinny być składane za pośred-
nictwem szkół do których uczęsz-
czają uczestnicy konkursu. Załącz-
niki: regulamin konkursu; karta 
zgłoszenia uczestnika konkursu 
(załącznik nr 1) oraz oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na wykorzysta-
nie danych osobowych uczestnika 
konkursu (załącznik nr 2) do pobra-
nia na stronie kujawsko-pomor-
skie.pl.

W przypadku pytań prosimy 
o kontakt z pracownikiem Depar-
tamentu Spraw Społecznych, Ar-
kadiuszem Joppek pod numerem  
56 652 18 15, bądź też na adres ema-
il: a.joppek@kujawsko-pomorskie.
pl.

(red), Ubiegłoroczne semi-
narium z okazji wręczenia na-

gród w konkursie „Mój ojciec – 
dobrze być razem”, fot. Łukasz 

Piecyk dla UMWK-P

Region

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

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

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

Do tej pory zgłoszono ponad 
70 różnych imprez. Kalendarz wy-
darzeń wraz z wykazem miejsc, 
w których będzie można ciekawie 
spędzić czas wolny jest na bieżąco 

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

(red), fot. Szymon Zdziebło/
tarantoga.pl
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Nowe święto
HISTORIA POLSKI  14 kwietnia po raz pierwszy obchodziliśmy nowe państwowe święto – Święto 
Chrztu Polski. Upamiętnia ono przyjęcie przez Mieszka I 14 kwietnia 966 chrztu. Przybliżamy historię 
tego wydarzenia

Na samym początku na-
leży podkreślić, że data 14 
kwietnia 966 roku nie jest 
datą stuprocentową. Nie za-
chowały się źródła dotyczące 
chrztu. Pierwsza wzmianka 
o tym wydarzeniu pochodzi 
z początków XI wieku. Aby 
zrozumieć przyczyny przy-
jęcia chrztu przez Mieszka I, 
należy poznać tło historycz-
no-polityczne.

Sojusz z Czechami 
i Cesarstwem
W latach sześćdziesiątych 

X wieku Mieszko I nie walczył 
z Niemcami, ale z zamiesz-
kującymi północne Połabie 
Wieletami. Konflikt toczył się 
o Pomorze Zachodnie, a Wiele-
ci zawarli przeciwko Polanom 
sojusz z Czechami.

Od połowy X wieku Wie-
leci dokonywali łupieżczych 
najazdów na Saksonię. W wy-

prawach odwetowych dwu-
krotnie wziął osobiście udział 
Otton I. Wykorzystując tę sy-
tuację, Mieszko zaatakował 
Wieletów od wschodu. Jednak, 
gdy w roku 961 Otton wyru-
szył z większością wojsk na 
wyprawę do Italii po koronę 
cesarską, Wieleci skoncentro-
wali się na walce z Polanami 
i pozyskali sojusznika w sa-
skim hrabiu – Wichmanie.

Wieleci wsparci przez 
Wichmana i Czechów dwu-
krotnie pokonali Mieszka. 
Klęska Polan spowodowała, że 
Mieszko znalazł się w bardzo 
trudnej sytuacji. Rozpoczął 
więc rozmowy, których ce-
lem było osłabienie Wieletów 
poprzez zerwanie ich koalicji 
z Czechami.

Książę Polan uzyskał 
poparcie cesarza niemiec-
kiego. Otton I liczył na siłę 

wojskową Mieszka w walce 
z Wichmanem i Wieletami 
oraz pacyfikację północno-
wschodniej granicy Rzeszy. 
W tych okolicznościach, pod 
protektoratem cesarza, do-
szło do zawarcia przymierza 
polańsko-czeskiego, którego 
elementem i gwarancją było 
małżeństwo Mieszka z córką 
czeskiego władcy – Bolesława 
I Srogiego, Dobrawą.

Tym samym Mieszko 
przyjmując chrzest, rozbił so-
jusz czesko-wielecki. 22 wrze-
śnia 967 roku odniósł ważne 
zwycięstwo nad Woliniana-
mi, plemieniem wchodzącym 
w skład związku Wieletów. 
W bitwie, która prawdopodob-
nie rozegrała się na Pomorzu 
Zachodnim, dowodzeni przez 
Wichmana Wolinianie zostali 
całkowicie rozgromieni przez 
Polan wspieranych przez dwa 

hufce czeskie, liczące 300 jezd-
nych, przysłane przez Bole-
sława Srogiego. W ten sposób 
Mieszko uchronił państwo 
Polan nie tylko od zagrożenia, 
które w każdej chwili mogło 
przerodzić się w katastrofę mi-
litarną i polityczną, ale wszedł 
w bliskie stosunki z cesar-
stwem. Stawiało to państwo 
Polan w zupełnie innej pozycji 
niż podporządkowane cesar-
stwu Czechy, czy zwalczane 
przez Niemców Połabie. Nawet 
po śmierci Dobrawy, aż do po-
łowy lat osiemdziesiątych X 
wieku, Mieszko opierał swoją 
politykę na sojuszu polsko-
czeskim i przyjaźni z cesar-
stwem.

Chrzest Mieszka I
Niestety nie jest znane 

miejsce chrztu Mieszka. W XV
-wiecznym „Roczniku Sędzi-
woja”, a w ślad za nim w nie-
których innych przekazach 
późnośredniowiecznych, zano-
towano że akt ten dokonał się 
w Pradze. Większość badaczy 
odrzuca jednak wiarygodność 
tej informacji. Jerzy Dowiat 
dowodził, że była to Ratyzbo-
na, ale teza ta nie przyjęła się, 
gdyż nie jest poparta żadnymi 
dowodami, a jedynie domnie-
maniami.

Jan Długosz wskazy-
wał na Gniezno jako miejsce 
chrztu księcia, natomiast XI-
V-wieczna „Kronika polsko-
śląska” w jednym z rękopisów 
odnotowała, że miejscem tym 
był Poznań. Badania arche-
ologów sugerują, że miejscem 
chrztu Mieszka mogła być któ-
raś z jego siedzib. Badania te 
ujawniły duże zespoły osadni-
cze i sakralne, pochodzące z X 

wieku – w Poznaniu, na Ostro-
wie Lednickim oraz w Gnieź-
nie. Na Ostrowie Lednickim 
odkryto hipotetyczne baseny 
chrzcielne w tamtejszej kapli-
cy pałacowej, natomiast w ob-
rębie katedry poznańskiej do-
mniemaną misę chrzcielną. 

Brak wiarygodnych źródeł 
pisanych powoduje, że wszel-
kie twierdzenia dotyczące 
miejsca chrztu Polski są hipo-
tezami, których w żaden spo-
sób nie można uprawdopodob-
nić. Pytanie więc, kto i gdzie 
ochrzcił Mieszka, pozostaje 
bez wiążącej odpowiedzi.

Skutki chrztu
Chrzest Mieszka I zapo-

czątkował proces chrystia-
nizacji, który w następnych 
latach czynił duże postępy 
i doprowadził do przyjęcia 
przez większość mieszkańców 
ziem polskich religii chrze-
ścijańskiej w obrządku rzym-
skim. Sukces chrystianizacji 
okazał się trwały.

Chrzest księcia nie był je-
dynie wydarzeniem religij-
nym, włączył bowiem rodzące 
się państwo polskie w krąg 
polityczno-kulturowy Europy 
łacińskiej. Wraz z przybyciem 
pierwszych misjonarzy rozpo-
czął się proces przejmowania 
zachodnich wzorców politycz-
nych i kulturowych – struk-
tury politycznej i admini-
stracyjnej państwa, systemu 
prawnego, obyczajów, pisma, 
łaciny jako języka urzędowego 
itp. Proces ten trwał wiele lat, 
a w konsekwencji doprowadził 
do przystosowania Polski do 
modeli i wzorców zachodnich.

Opr. (Szyw)

Obraz Jana Matejki z 1889 roku – „Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P.965”

Czeska księżniczka według Jana Matejki Mapa ziem polskich za czasów Mieszka I Mieszko I wg Jana Matejki
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GODZINY OTWARCIA:
PN-PT: 7.OO-18.OO | SOB: 7.OO-14.OO

NOWOŚĆ
w systemie dociepleń

IMPREFARB!

Elastyczna
Deska elewacyjna

w cenie
139zł139zł/m2

Dostępne kolory:
biały, szary, złoty dąb,

machoń, sosna, 
ciemny orzech.

U nas kupisz 
profesjonalne narzędzia:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dachy, akcesoria, garaże, okna - sprzedaż-po-
miar-montaż, tel. 516 836 355

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

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

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

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

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

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

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E
Praca na terenie kraju, codziennie w domu, 
przewóz styropianu, tel. 609 558 987

Zatrudnię emeryta lub rencistę w cha-
rakterze sprzedawcy. Praca w Rypinie 
w godz. 9.00-17.00, w sobotę 9.00-
13.00. Zapewniamy godne warunki 
pracy i uczciwe wynagrodzenie. Mile 
widziane doświadczenie w handlu, tel. 
604 226 420

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gabinet weterynaryjny lek. wet. A. Sarek-Ka-
czorowska, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 
19/15, dyżur całodobowy, tel. 517 532 637
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Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy
czêœci do ci¹gników MTZ, Pronar, 

C-360, C-330, C-385, Zetor, Jumz, ogumienie.
W¹brzeŸno, ul. Topolowa 16

tel. 502 461 368, 56 689 10 70, 56 689 10 75
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Zdrowie
Poradnie

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

Rehabilitacja

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

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

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

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

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

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, 56 
688 67 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

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

Węglopol, skład węgla, Kamionka 17, tel. 609 
092 360
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Motoświęconka na rynku
WĄBRZEŹNO  Środowisko wąbrzeskich motocyklistów już od kilku lat kultywuje tradycję wielkanocnego 
święcenia pokarmów w oryginalnym wydaniu i oprawie. W Wielką Sobotę na plac Jana Pawła II zjechało 
kilkadziesiąt maszyn, których kierowcy, w specjalnie na tę okazję przygotowanych kaskach wystylizowa-
nych na koszyczki wielkanocne, przywieźli do poświęcenia chleb, sól, wędliny, jajka i ciasta

W wydarzeniu uczestniczyli 
miłośnicy jednośladów nie tylko 
z Wąbrzeźna i okolicznych miej-
scowości. Liczną grupą zjawili się 
motocykliści z Grudziądza, byli 
także motocykliści m.in. z Brod-
nicy, Kowalewa Pomorskiego, 
Golubia-Dobrzynia, Torunia, 
Chełmna. – Z roku na rok przy-
jeżdża nas coraz więcej – mówi 
Witold Rękas, jeden z organiza-
torów wydarzenia. – Obserwa-
torów dzisiaj jest także wielu, 
fajna pogoda na pewno zachęciła 
ludzi do wyjścia z domów. Przy-
jechało dużo maszyn, więc jest 

co podziwiać. Przy okazji dodam, 
że oficjalnie sezon motocyklowy 
zaczynamy 18 maja w Niedźwie-
dziu. Będą nie tylko motocykle, 
ale różne działania towarzyszą-
ce, np.  pokazy rycerskie – dopo-
wiada Witold Rękas.

 Poświęcenia pokarmów 
dokonał ks. Paweł Dąbrowski, 
wikary parafii pw. Św. Aposto-
łów Szymona i Judy Tadeusza 
w Wąbrzeźnie. Kapłan, znany ze 
swojego zamiłowania do mo-
tocykli, jest także inicjatorem 
wielu innych ciekawych akcji, 
łączących w sobie elementy re-

ligijne, historyczne i kulturalne. 
Trzeba zaznaczyć, iż ze święcon-
ką na wąbrzeski rynek przybyli 
nie tylko zmotoryzowani wier-
ni. Plac Jana Pawła II zapełnił się 
zaciekawionymi mieszkańcami 
Wąbrzeźna. Szczególną radość 
to niezwykłe spotkanie sprawiło 
maluchom, ale i wśród dorosłych 
wąbrzeźnian nie zabrakło osób, 
które poza sakralnym charak-
terem wydarzenia, dostrzegły 
możliwość podziwiania Harley-
ów,Yamah oraz innych oryginal-
nych marek motocykli.

(tekst i fot. krzan)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
WABRZEZNO-CWA.PL
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Wielkanocne animacje w WDK
WĄBRZEŹNO  Tuż przed Wielkanocą dom kultury przygotował kolejną ciekawą propozycję dla malu-
chów. Prace plastyczne, szukanie wielkanocnego zajączka oraz wiele innych zabaw nawiązujących do świąt 
wielkanocnych stanowiły efekt warsztatów animacyjnych dla dzieci

R E K L A M A

– W bloku zabaw nie mogło 
oczywiście zabraknąć nawiąza-
nia do świątecznych tradycji, 
które dzieci poznały dzięki ksią-
żeczce Małgorzaty Strzałkow-
skiej pt. „Wielkanoc” – mówi 
Dorota Otremba. – Wspólne 
zabawy połączone z odrobiną 
nauki to najlepszy sposób na in-
tegrację i poznanie nowych, cie-
kawych rzeczy – dodaje.

Mimo iż zajęcia zostały zor-
ganizowane na kilka dni przed 
świętami, to na uczestników 
zabawy czekały wielkanocne 
upominki. Dzieci zadowolone 
z wielkanocnych animacji do-
pytywały już, kiedy odbędą się 
następne.

(krzan)
(fot. nadesłane WDK)
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porażka po dramatycznym meczu
PIŁKA NOŻNA  W Wielką Sobotę kibice Unii kolejny raz w tym sezonie byli świadkami dramatycznego 
pojedynku. Niestety z wyniku końcowego zadowoleni mogli być tylko piłkarze Sportisu Łochowo

Spotkanie rozpoczęło się 
wyśmienicie dla wąbrzeskiej 
drużyny. Unici objęli prowadze-
nie już po pierwszej swojej akcji 
ofensywnej, kiedy w 4. minucie 
Tomasz Liszaj idealnie dośrodko-
wał do niepilnowanego Marcina 
Gołębia, który głową skierował 
piłkę do bramki. Trzy minuty 
później Tomasz Liszaj wygrał 
pojedynek biegowy z obrońcą 
gości i będąc w idealnej sytuacji, 

podwyższył na 2:0. Fani Unii byli 
pozytywnie zaskoczeni takim 
początkiem meczu, jednak w 9. 
minucie bramkę kontaktową dla 
Sportisu zdobył Nana Ntuli. Były 
zawodnik drużyn juniorskich 
holenderskiego Twente Ensche-
de i reprezentant młodzieżów-
ki RPA dopadł do odpitej piłki 
przez jednego z obrońców Unii 
i pokonał kompletnie zmylone-
go Marcina Grodzickiego. Ko-

lejne fragmenty spotkania były 
wyrównane i zarówno unici jak 
i goście mieli swoje szanse na 
bramkę. Niestety w 43. minucie 
Sportis przeprowadził koron-
kową akcję, którą wykończył 
Dominik Tomczak i tym samym 
wyrównał stan rywalizacji.

Druga odsłona pojedynku 
rozpoczęła się dla unitów fa-
talnie. Tuż po wznowieniu gry 
bierność i brak zdecydowania 

wąbrzeskich defensorów, popi-
sując się solowym rajdem, wy-
korzystał Arkadiusz Nowicki. 
Zawodnik Sportisu dograł do 
Macieja Słupeckiego, a ten podał 
do Kajetana Wojciechowskiego, 
który pokonał golkipera Unii. Po 
wyjściu na prowadzenie piłka-
rze z Łochowa przez kilka kolej-
nych minut kontrolowali prze-
bieg gry, jednak wąbrzeźnianie 
w porę się przebudzili i zaczęli 
grać agresywniej. Niestety wraz 
z upływającym czasem w szere-
gi niebiesko-białych wkradało 
się coraz więcej nerwowości, co 
w znacznym stopniu wpływa-
ło na jakość akcji ofensywnych. 
Unici starali się zaskoczyć gości 
również po stałych fragmentach 
gry, lecz uderzenia Pawła Mazu-
rowskiego z rzutów wolnych nie 
znalazły drogi do bramki. W 87. 
minucie arbiter podyktował rzut 
karny dla Unii po zagraniu ręką 
przez zawodnika Sportisu. Nie-
stety intencje Pawła Mazurow-
skiego wyczuł Michał Oczkowski 

i zdołał wybronić jedenastkę. 
W ostatniej minucie regulami-
nowego czasu gry bezpośrednim 
strzałem z rzutu wolnego wynik 
na 2:4 dla Sportisu podwyższył 
Maciej Słupecki.

(ak) za mks-unia.eu
 fot. Radek Cisło

UNIA WąbRzeźNO 
VS.

SPORtIS ŁOChOWO

2 (2: 2) 4
Gole

1:0 M. Gołąb (4′), 2:0 T. Liszaj (7′), 2:1 
N. Ntuli (9′), 2:2 D. Tomczak (43′), 2:3 
K. Wojciechowski (47′), 2:4 M. Słupecki 
(90′)

Unia:

M. Grodzicki – T. Niemyt, D. Hancyk, 
P. Mazurowski (68′ żk), Dar. Kalinow-
ski – S. Marszałek (85′ M. Marsza-
łek), W. Leis (69′ żk), J. Godlewski, J. 
Sajda (55′ K. Kamycki) – T. Liszaj (89′ 
żk), M. Gołąb

Piłka nożna

Remis juniorów, porażka 
młodzików
W miniony czwartek spotkania ligowe rozegrali juniorzy oraz młodzicy Unii Wą-
brzeźno. Niestety żadnej z drużyn nie udało się odnieść zwycięstwa.

Juniorzy w ramach 4. kolejki 
2. ligi wojewódzkiej zmierzyli się 
na własnym boisku z Lechem 
Rypin. Pierwsza połowa w wy-
konaniu podopiecznych Seba-
stiana Isbrandta była fatalna. Do 
przerwy unici przegrywali już 
0:2, a po wznowieniu gry lechici 
zdołali zdobyć kolejną bramkę. 
Wąbrzeźnianie jednak nie złoży-
li broni i ruszyli do odrabiania 
strat. W 70. minucie gola na 1:3 
zdobył Jakub Sajda, a piętnaście 
minut później na 2:3 strzelił To-
masz Niemyt. W 87. minucie Pa-
tryk Adamczyk obronił dodatko-

wo rzut karny. Bramkę na wagę 
remisu zdobył w końcówce spo-
tkania Tomasz Niemyt.

Po czterech spotkaniach 
unici zajmują 2. miejsce w li-
dze. W przyszłej kolejce nasza 
drużyna zmierzy się na wyjeź-
dzie z Dębem Barcin. Pojedynek 
zostanie rozegrany w sobotę 27 
kwietnia o 12:30 w Barcinie.

Unia Wąbrzeźno – Lech 
Rypin 3:3 (0:2)

Bramki dla Unii: 1:3 J. Sajda 
(70’), 2:3 T. Niemyt (85’), 3:3 T. 
Niemyt (90’)

Unia: P. Adamczyk – B. 
Drewnik, B. Lewandowski (60’ K. 
Biesek), T. Niemyt, M. Kamiński 
(35’ P. Potaczała) – E. Gajewski, 
J. Nowak (80’ M. Kruszewski), J. 
Sajda, P. Marszałek, O. Chojnacki 
– B. Kosiński (75’ K. Orłowicz).

Niestety z zerowym do-
robkiem punktowym wróci-
li z Grudziądza młodzicy Unii. 
Podopieczni Roberta Tomaszew-
skiego w meczu na szczycie 2. 

ligi wojewódzkiej ulegli Olimpii 
Grudziądz 5:1. Honorową bram-
kę dla niebiesko-białych zdobył 
Mateusz Kamiński. Młodzi uni-
ci aktualnie zajmują 2. miejsce 
w tabeli, a w następnej kolejce 
zmierzą się na własnym boisku 
z Włókniarzem Toruń. Spotkanie 
odbędzie się 28 kwietnia (nie-
dziela) o godzinie 10:00.

Olimpia Grudziądz – Unia 
Wąbrzeźno 5:1 (2:0)

Bramki: 1:0 F. Pater (5’), 2:0 
O. Tadajewski (6’), 3:0 O. Ta-
dajewski (39’), 3:1 M. Kamiński 
(44’), 4:1 D. Wilczyński (48’), 5:1 
O. Zach (55’)

W Unii zagrali: N. Krebel – 
K. Sosnowski, I. Tomaszewski, K. 
Lewandowski, K. Patyk, C. Pio-
trowski, M. Wojdak, S. Drozdal-
ski, M. Kamiński, A. Pawłowski, 
N. Pawlicki, B. Słomski, S. Szu-
macher.

(ak) za mks-unia.eu
 fot. Radek Cisło


