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GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Trwają poszukiwania kierowcy, 
który potrącił rowerzystę w Podzamku Golubskim i odjechał 
z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. 
Każdy kto może posiadać jakiekolwiek informacje w tej spra-
wie, proszony jest o kontakt z golubską policją

Potrącił 
rowerzystę i uciekł!
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Rozpoczęły się 
matury
„Dziady” cz. III i „Samotność” to lektury, które czekały 
w tym roku na maturzystów. Przez najbliższe tygo-
dnie uczniowie będą zmagać się z egzaminem doj-
rzałości.

W poniedziałek rozpoczęły 
się matury. W naszym powiecie 
do egzaminu dojrzałości przy-
stąpili abiturienci z Zespołu 
Szkół nr 1 im. Anny Wazówny, 
Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-
Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół 
im. Lecha Wałęsy w Kowalewie 
Pomorskim.

Tradycyjnie egzamin skła-
da się z dwóch części. Najpierw 
uczniowie wykonują zadania pi-

semne z języka polskiego, ma-
tematyki, języka obcego oraz 
dodatkowych przedmiotów. 
Później czeka ich egzamin ust-
ny.

Przypominamy, że egza-
min dojrzałości jest przepustką 
na studia. Osiągnięcie dobrych 
wyników umożliwia uczniom 
dostanie się na wymarzone stu-
dia.

(Szyw), Fot. ZS1

Maturzyści z Zespołu Szkół nr 1 im. A. Wazówny

W niedzielę 28 kwietnia 
o godz. 21.55 dyżurny Komendy 
Powiatowej Policji w Golubiu-
Dobrzyniu otrzymał zgłoszenie 
o potrąceniu rowerzysty w miej-
scowości Podzamek Golubski 
w gminie Golub-Dobrzyń. Skie-
rowani na miejsce policjanci po-

twierdzili tę informację. Spraw-
ca wypadku odjechał z miejsca 
zdarzenia, nie udzielając pomo-
cy poszkodowanemu.

Do potrącenia 44-latka kie-
rującego rowerem doszło na 
prostym odcinku drogi, w miej-
scu gdzie obowiązuje ogranicze-

nie prędkości do 40 km/h.
– Ze wstępnych ustaleń 

wynika, że rowerzysta poru-
szający się prawą strona jezdni, 
patrząc w kierunku Kowalewa 
Pomorskiego, został potrąco-
ny najprawdopodobniej przez 
kierującego samochodem oso-
bowym. Sprawca wypadku od-
jechał z miejsca zdarzenia, nie 
udzielając pomocy mężczyźnie. 
44-latek z obrażeniami ciała 
przetransportowany została do 
szpitala. Trwają czynności zmie-
rzające do ustalenia i zatrzyma-
nia sprawcy wypadku – mówi 
asp. sztab. Małgorzata Lipińska 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Golubiu-Dobrzyniu.

Policja apeluje o pomoc 
w ustaleniu sprawcy wypad-
ku. Wszelkie informacje doty-
czące tego zdarzenia prosimy 
kierować pod numer telefonu  
112 lub bezpośrednio do dyżur-
nego Komendy Powiatowej Poli-
cji w Golubiu-Dobrzyniu pod nr 
tel. (056) 682 32 00.

(ak)
 fot. ilustracyjne
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Jeżdżą po nowym asfalcie
GMINA ZBÓJNO  Dobiegły końca prace I etapu przebudowy drogi gminnej Zbójno-Ciepień. Inwestycja 
kosztowała ponad milion złotych

26 kwietnia br. odbył się jej 
techniczny odbiór z udziałem 
wójt gminy Zbójno Katarzy-
ny Kukielskiej, przedstawicieli 
urzędu gminy Zbójno, inspek-
tora nadzoru Sergiusza Makow-
skiego oraz przedstawiciela wy-

konawcy Andrzeja Kurdy. Zakres 
robót obejmował: rozebranie 
części nawierzchni bitumicznej 
w początkowym odcinku drogi, 
mechaniczne ścięcie poboczy, 
korytowanie pod konstrukcję 
zjazdów i skrzyżowań, profilo-

wanie istniejącej nawierzchni 
drogi, wbudowanie warstwy 
odcinającej i podbudowy zasad-
niczej na konstrukcji zjazdów 
i skrzyżowań, ułożenie podbu-
dowy zasadniczej z kruszywa 
łamanego za pomocą rozkładar-

ki, ułożenie warstw nawierzchni 
bitumicznych, wykonanie umoc-
nionych poboczy z kruszywa ła-
manego.

Droga o długości 1962 mb 
za kwotę 1 001 440,59 zł została 
wyremontowana przez Przed-

siębiorstwo Robót Drogowych 
z Lipna. Inwestycja powstała 
z udziałem środków zewnętrz-
nych PROW na lata 2014-2020, 
gdzie wysokość pomocy to 63,63 
% kosztów kwalifikowalnych.

(red), fot. nadesłane

Gmina Golub-Dobrzyń

Będą nowe 
pomieszczenia przedszkola
Dzięki pozyskanej dotacji w Szkole Podstawowej w Nowogrodzie przebudowane 
na kolejny punkt przedszkolny zostaną pomieszczenia tamtejszej szkoły. Przybę-
dzie 15 miejsc przedszkolnych dla maluchów.

25 kwietnia 2019 r. w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Toruniu 
przedstawiciele urzędu gminy 
Golub-Dobrzyń wzięli udział 
w uroczystym podpisaniu umo-
wy o dofinansowanie w formie 
zaliczki i refundacji projektu pn. 
„Zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń parteru w części 
zachodniej istniejącego budynku 
Szkoły Podstawowej w Nowogro-
dzie wraz z ich niezbędną prze-
budową na przedszkole” współ-

finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach działania 6.3. Inwesty-
cje w infrastrukturę edukacyjną, 
poddziałania 6.3.1. Inwestycje 
w infrastrukturę przedszkolną 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem inwestycji jest 
zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń znajdujących się na 
parterze w części zachodniej ist-

niejącego budynku Szkoły Pod-
stawowej w Nowogrodzie wraz 
i ich niezbędną przebudową na 
kolejny oddział przedszkolny dla 
grupy 15 dzieci. Zakres prac obej-
mie: roboty budowlane, roboty 
sanitarne, roboty elektryczne 
oraz nadzór inwestorski. Całko-
wita wartość Projektu wynosi 
283 347,63 zł. Termin realizacji in-
westycji to 30.08.2019 r.

(red)
 fot. Urząd Marszałkowski

Można ubiegać się 
o pieniądze
Wójt gminy Golub-Dobrzyń informuje o możliwości 
składania wniosków o dofinansowanie usuwania od-
padów azbestowych z terenu gminy Golub-Dobrzyń 
w zakresie demontażu, transportu i unieszkodli-
wiania azbestu oraz transportu i unieszkodliwiania 
azbestu.

Gmina Golub-Dobrzyń

O dofinansowanie ubiegać 
się mogą są osoby fizyczne, oso-
by prawne lub jednostki organi-
zacyjne nieposiadające osobo-
wości prawnej, posiadające tytuł 
prawny do obiektu budowlanego 
zlokalizowanego na terenie gmi-
ny Golub-Dobrzyń. Maksymalny 
poziom dofinansowania dla jed-
nego posiadacza nieruchomości 
wynosi 10 000 zł.

Niekwalifikowalne są koszty 
związane z zakupem i monta-
żem nowych pokryć dachowych, 
koszty demontażu pokryć z in-
nych materiałów lub elemen-
tów towarzyszących rozbiórce 
oraz koszty zabezpieczenia kon-
strukcji przed niepożądanymi 
warunkami atmosferycznymi. 
Dofinansowanie nie obejmuje 
beneficjentów, którzy we wła-
snym zakresie zlecili demontaż, 
transport i/lub przekazali do 
unieszkodliwienia wyroby za-
wierające azbest.

Pozyskanie dotacji dla 
mieszkańców gminy odbywa się 

w konkursowym trybie nabo-
ru wniosków o dofinansowanie 
przedsięwzięć zgodnych z gmin-
nymi programami usuwania 
azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest na terenie woje-
wództwa kujawsko-pomorskie-
go. Wysokość dofinansowania 
(dotacji) na dzień ogłoszenia na-
boru: - 50% kosztów kwalifiko-
wanych z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska.

Wniosek wraz z załącznika-
mi należy złożyć w okresie od 
30 kwietnia do 15 maja 2019 r. 
(dla wniosków przesyłanych 
pocztą, decyduje data stempla 
pocztowego). Podpisany formu-
larz wraz z załącznikami należy 
złożyć w sekretariacie Urzędu 
Gminy Golub-Dobrzyń lub prze-
słać na adres: Gmina Golub-Do-
brzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-
400 Golub-Dobrzyń.

Wnioski złożone po upływie 
ww. terminu nie podlegają pro-
cedurze oceny.

(red)
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Podniosłe obchody Dnia Strażaka
CIECHOCIN  5 maja na placu przed urzędem gminy odbyły się obchody Dnia Strażaka. Oficjalne uroczy-
stości rozpoczęły się odegraniem hymnu państwowego oraz hymnu strażackiego Rycerze Floriana

O G Ł O S Z E N I E

Następnie życzenia oraz 
wyrazy głębokiego uznania dla 
służby druhów z naszej gminy 
złożył wójt Andrzej Okruciń-
ski, Prezes Gminnego Zarządu 
OSP druh Piotr Malinowski oraz 
przybyli goście: Wiceprezes Za-

rządu Oddziału Wojewódzkie-
go ZOSP RP druh Zbigniew So-
snowski, Zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP w Golubiu-
Dobrzyniu st. kpt. Witold Jusz-
czak, Starosta Powiatu Golub-
sko–Dobrzyńskiego Franciszek 

Gutowski. Następnie uczniowie 
oddziałów gimnazjalnych Szkoły 
Podstawowej im. Oskara w Cie-
chocinie oraz Orkiestra Strażac-
ka z Nowogrodu zaprezentowali 
krótki program artystyczny, na-
wiązujący do świąt narodowych 

obchodzonych wraz z nadej-
ściem maja.

W dalszej części uroczysto-
ści uczniowie klasy mundurowej 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Anny Wazówny w Golubiu-Do-
brzyniu wykonali pokaz musz-
try paradnej, elementy taktyki 
wojennej oraz samoobrony. Po 
zakończeniu części oficjalnej 
wszyscy zebrani przemaszero-
wali do kościoła parafialnego 
w Ciechocinie, gdzie pod prze-
wodnictwem księdza probosz-
cza Kazimierza Górskiego od-
prawiono mszę świętą w intencji 
druhów ochotników. Obchody 
Dnia Strażaka zakończyły się 
wspólnym obiadem w świetlicy 
wiejskiej w Ciechocinie.

– Składamy serdeczne po-
dziękowania wszystkim przyby-
łym na niedzielną uroczystość 

gościom i mieszkańcom gmi-
ny. Dziękujemy uczniom klasy 
mundurowej Liceum Ogólno-
kształcącego im. Anny Wazówny 
w Golubiu-Dobrzyniu pod prze-
wodnictwem kpt. Sławomira Żo-
chowskiego, Orkiestrze Strażac-
kiej z Nowogrodu oraz uczniom 
Oddziałów Gimnazjalnych Szko-
ły Podstawowej im. Oskara 
w Ciechocinie za uświetnienie 
strażackiego święta. Szczególne 
słowa podziękowania i uznania 
kierujemy w stronę wszyst-
kich druhów i druhen. Jeszcze 
raz składamy najserdeczniejsze 
życzenia. Pokładamy nadzieję 
w wasze dalsze zaangażowanie 
w pracę na rzecz naszej lokalnej 
społeczności – podsumowali 
uroczystość organizatorzy z UG 
Ciechocin.

(red), fot. UG Ciechocin

Gmina Radomin

Prezentowali program rządu
29 kwietnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się spotka-
nie informacyjne #NowaPiątka prowadzone przez przedstawiciela urzędu woje-
wódzkiego oraz ZUS.

Na spotkaniu obecni byli 
wójt gminy Radomin Piotr Wol-
ski, sekretarz gminy Ewa Dra-
wert, skarbnik gminy Wioletta 
Agatowska, przedstawiciele kół 
gospodyń jak również stowa-
rzyszeń działających na terenie 
gminy Radomin oraz radni i soł-

tysi. „#NowaPiątka” jest to pięć 
postulatów, które mają zostać 
zrealizowane już w 2019 r. przez 
rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Pierwszy postulat to Ro-
dzina: 500 + – każda rodzina 
już w lipcu otrzyma nieopodat-
kowane 500 zł miesięcznie na 

pierwsze i kolejne dziecko do 18 
roku życia, bez względu na do-
chody.

Drugi postulat, Młodzi: Bez 
Pit dla młodych – osoby pra-
cujące, do 26 roku życia będą 
zwolnione z podatku PIT. Ułatwi 
to młodym ludziom rozpoczęcie 

kariery zawodowej ii umożliwi 
zwiększenie wynagrodzenia.

Kolejny postulat, Praca: Niż-
szy Pit – to obniżenie obciążeń 
podatkowych osób pracujących. 
Dzięki temu rozwiązaniu Polacy 
otrzymają wyższe wynagrodze-
nie za pracę. Zyska na tym 97% 
obywateli.

Czwarty postulat, Infra-
struktura: Połączenia Lokalne 
– przywrócenie połączeń auto-
busowych. Utworzony zostanie 
fundusz, dzięki któremu będzie 
możliwe przywrócenie połączeń 
autobusowych w wielu polskich 
samorządach. Dofinansowanie 

w kwocie do 0,80 zł za 1 wozoki-
lometr. W okresie początkowym 
kwota będzie wyższa i wyniesie 
do 1 zł.

Ostatni postulat Starsi 
i słabsi: to świadczenie, które 
będzie przyznawane wszystkim 
osobom, które pobierają eme-
rytury ( zarówno z KRUS, ZUS, 
jak i mundurową) i renty, a tak-
że świadczenia i zasiłki przed-
emerytalne oraz nauczycielskie 
świadczenia kompensacyjne. 
Już w maju wypłacona zostanie 
„trzynasta” emerytura w wyso-
kości 1100 zł bez konieczności 
składania wniosków w urzędzie.

(red), fot. UG Radomin
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GOLUB-DOBRZYŃ  Młodzież Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu wzięła udział w Marszu Ży-
wych w Oświęcimiu. Projekt „Marsz Żywych” to międzynarodowe wydarzenie, w ramach którego 
Żydzi z różnych krajów, głównie uczniowie i studenci, odwiedzają miejsca yagłady, które Niemcy 
utworzyli podczas wojny na okupowanych ziemiach polskich

Marsz Żywych ku pamięci

R E K L A M A

Dzięki uczestnictwu w marszu 
młodzi ludzie poznają także histo-
rię polskich Żydów, spotykają się 

z polskimi rówieśnikami oraz pol-
skimi Sprawiedliwymi Wśród Naro-
dów Świata. Po raz pierwszy Marsz 

Żywych zorganizowano w 1988 
roku.

– Nabór do projektu ruszył już 
w lutym – mówi dyrektor szkoły, 
Agnieszka Brzostowska. – Złoży-
liśmy wniosek do MEN, w którym 
opisaliśmy jakie działania podej-
mujemy, aby upamiętnić społecz-
ność żydowską w naszym mieście. 
Nasi uczniowie m. in. opiekują się 
Pomnikiem Pamięci Żydów i co 
roku biorą udział w akcji Żonkile. 
Myślę, że to przesądziło o zakwa-
lifikowaniu się naszej szkoły do 
projektu”. Zakwalifikowane szko-

ły mogły liczyć na sfinansowanie 
podróży przez MEN. Wyjechaliśmy 
o 3 nad ranem z Golubia-Dobrzy-
nia i przed godziną 9.00 byliśmy 
w Oświęcimiu. Mieliśmy wtedy kil-
ka godzin na zwiedzanie obozu, co 
dla wielu z nas było wstrząsającym 
przeżyciem.

Z Zespołu Szkół nr 2 w Golu-
biu-Dobrzyniu w projekcie wzię-
ło udział blisko 40 uczniów wraz 
z opiekunami. Kulminacyjnym 
momentem uroczystości był prze-
marsz tzw. „drogą śmierci” – mię-
dzy byłymi obozami Auschwitz 

I i Auschwitz II-Birkenau.
– Trudno opisać, co się czuje, 

idąc w tym marszu z tysiącami ko-
legów i koleżanek z całego świata” 
– opowiada jedna z uczestniczek 
projektu. – Chyba wszystkim nam 
przychodziło wtedy na myśl, ilu lu-
dzi szło i ginęło tą drogą.

– Myślę, że uczestniczyliśmy 
w czymś więcej niż tylko wyciecz-
ce szkolnej – podsumowuje jedna 
z opiekunek grupy, Dorota Gurtow-
ska. – To była piękna, choć trudna 
lekcja historii i ludzkiej solidarno-
ści.                       (Szyw), fot. ZS 2

W Marszu Żywych w Oświęcimiu wzięło udział 40 uczniów z Zespołu Szkół 
nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

Golub-Dobrzyń

Rekordowy szczupak
Każdy młody wędkarz wstępując w szeregi związku wędkarskiego, marzy o zło-
wieniu ryby swoich marzeń. Jednak nie każdemu się to udaje. Ale są i tacy śmiał-
kowie, którzy mają się czym pochwalić. Przykładem jest Jacek Stefański.

Ostatni weekend dla Jacka 
Stefańskiego był pamiętny. So-
botni dzień nie zapowiadał się tak 
emocjonująco. Wędkarz udał się na 
zbiornik wodny do Radzik Dużych. 
Znajduje się tam sztuczny akwen 
o powierzchni 46 hektarów, będą-

cy w dzierżawie Polskiego Związku 
Wędkarskiego. Dla wędkarzy został 
udostępniony w 2018 roku, a więc 
niedawno. Woda w tym jeziorze 
jest bardzo czysta, a wędkarze bar-
dzo dobrze o niego dbają, zarybia-
jąc go corocznie.

Nasz bohater postanowił „za-
polować” na szczupaka. W tym celu 
zastosował odpowiedni sprzęt. 
Była to „guma savage gear canni-
bal”, plecionka 0,15 o wytrzymało-
ści 13 kg. Pozostało tylko czekać na 
odpowiednia rybę. Tą rybą okazał 
się dorodny szczupak o długości 
103 cm. Walka z nim nie była łatwa, 
co na pewno wiedzą doświadczeni 
wędkarze, ale się opłacała. Ryba po 
zmierzeniu i sfotografowaniu trafi-
ła z powrotem do wody.

Tak dobrze rozpoczęty sezon 
wędkarski zapowiada się dobrze. 
Czy będzie to rekordowy szczupak 
w kole wędkarskim „Drwęca”? Gra-
tulujemy i życzymy udanych dal-
szych połowów.

Tekst. (Maw)
Fot. Nadesłane

Golub-Dobrzyń

Zlot miłośników 
historii
Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne „Przed-
moście” we współpracy z Zamkiem Golubskim za-
prasza w sobotę i niedzielę na I Zlot Eksploratorów 
i Pasjonatów Historii „Smętkowe Historie”. Początek 
imprezy o godzinie 10.00.

– Podczas dwudniowej impre-
zy przygotowaliśmy szereg atrakcji, 
m. in. panele tematyczne poświęco-
ne walkom na linii Drwęcy w stycz-
niu 1945 roku, miejsc spoczynku 
i pamięci poległych żołnierzy na 
terenie toruńskiego poligonu, fakty 
i mity podczas poszukiwań, obiekty 
militarne Kamp-Rogowo połączo-
ne z prezentacją książki, aspekty 
prawne poszukiwań – zachęca To-
masz Stefański, prezes Stowarzy-
szenia Historyczno-Eksploracyjne-
go „Przedmoście”.

Przedstawione tematy oma-
wiać będą członkowie Stowarzy-
szenia oraz zaproszeni goście tacy 
jak Olaf Popkiewicz, Jan Nowicki, 

Piotr Ochociński. Ponadto podczas 
imprezy zaprezentowanych zosta-
nie szereg ciekawych artefaktów 
z poszukiwań m. in. fragmenty nie-
mieckiego czołgu Pantera z Chrost-
kowa, radzieckiego ISa z Dylewa 
czy fragmenty myśliwca Jakowlewa 
z Kiełpin, elementy francuskiego 
czołgu Renault pokaże Tomisław 
Kalembka z Torunia oraz wiele cie-
kawych zbiorów z prywatnych mu-
zeów. Odbędą się również pokazy 
grup rekonstrukcyjnych, sprzętu 
i wyposażenia wojskowego.

Fotoreportaż z imprezy zamie-
ścimy w kolejnym numerze nasze-
go tygodnika. 

(Szyw)
Golub-Dobrzyń

Poranna akcja
We wtorek rano (7.05.2019 r.) oficer dyżurny przyjął 
zgłoszenie o zanieczyszczeniu olejem drogi woje-
wódzkiej w miejscowości Zaręba, gm. Golub-Do-
brzyń.

Na miejsce zdarzenia przybyli 
strażacy z jednostki ratowniczo-
gaśniczej Golub-Dobrzyń oraz OSP 
Zbójno. Okazało się, że plama roz-
ciągała się na jednym pasie jezdni 
od miejscowości Zaręba aż do Wę-
gierska. Policja kierowała ruchem 
wahadłowo. Zanieczyszczenie usu-
nięto przy użyciu sorbentu Com-
pact oraz mączki poliuretanowej.

(red), fot. PSP 
Golub-Dobrzyń
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pomóż dziecku lepiej mówić
PORADY  Czy rodzic może wspierać swoje dziecko w nauce mówienia? Kiedy konieczna jest wizyta 
u specjalisty? Co pomaga, a co przeszkadza w kształtowaniu prawidłowej wymowy? Na te oraz wiele 
innych pytań odpowiedzi udziela neurologopeda Małgorzata Jabłońska

Kiedy potrzebna 
jest pomoc specjalisty?
– Świadomość dotycząca 

opieki logopedycznej jest ciągle 
mała. Nadal w społeczeństwie 
panuje pogląd, iż powinno się 
z dzieckiem trafić do logopedy 
dopiero wówczas, gdy wadliwie 
wymawia niektóre głoski, nie 
mówi w wieku trzech lat, mówi 
tak niewyraźnie, że trudno je 
zrozumieć lub co gorsze, stawia 
się „sztuczną” granicę wiekową 
podczas kwalifikacji na terapię 
logopedyczną i pomaga dziecku, 
gdy np. skończy dopiero pięć lat 
– ocenia neurologopeda Małgo-
rzata Jabłońska. – Takie działania 
nie mają podstaw, bowiem pro-
ces rozwoju mowy rozpoczyna 
się już w wieku prenatalnym, tj. 
w 12 tygodniu życia płodowego, 
gdy rozwija sie analizator słuchu, 
niezbędny dla rozwoju mowy, 
a w 14 tygodniu życia płodowego 
odruch ssania – wyjaśnia pani 
neurologopeda. – Bardzo waż-
nym elementem w rozwoju ma-
lucha jest gaworzenie, świadczące  
o prawidłowym rozwoju słuchu. 

Dziecko, które nie słyszy, nie ga-
worzy. Nie należy mylić tego po-
jęcia z głużeniem, występującym 
wcześniej, bo około trzeciego 
miesiąca życia. Głużenie pole-
ga na zabawie aparatem mowy, 
objawiającej się wypowiadaniem 
przypadkowych dźwięków. Naj-
bardziej krytycznym okresem dla 
rozwoju mowy są pierwsze trzy 
lata życia dziecka, bowiem po 
czwartym roku życia partie mó-
zgu odpowiadające za jego rozwój 
osiągają swoją dojrzałość, mowa 
nie może już być kształtowana, 
a jedynie korygowana. Rozwijanie 
naturalnych czynności biologicz-
nych, tj. ssanie, żucie, gryzienie, 
połykanie czy oddychanie jest 
naturalnym treningiem aparatu 
mowy, którego prawidłowe funk-
cjonowanie warunkuje prawidło-
wą artykulację – opisuje Mał-
gorzata Jabłońska. – Na proces 
rozwoju komunikacji werbalnej 
składa się wiele czynników, nie 
tylko sprawność aparatu mowy, 
ale też prawidłowe funkcjonowa-
nie ośrodkowego układu nerwo-
wego, który w pierwszym roku 

życia jest jeszcze nieukształto-
wany i wykazuje dużą plastycz-
ność. Dzięki temu jest podatny 
na postępowanie terapeutycz-
ne. Jest to szczególnie ważne 
w przypadku dzieci zagrożonych 
niepełnosprawnością, wcześnia-
ków oraz w innych przypadkach, 
z tzw. obciążonym wywiadem 
ciążowo-okołoporodowym. Już 
w pierwszym roku życia można 
zaobserwować nieprawidłowości 
w rozwoju dziecka, które w przy-
szłości mogą mieć wpływ na 
rozwój mowy. Występowanie ko-
lejnych etapów rozwoju psycho-
fizycznego jest o tyle ważne, że 
stanowią one płynną całość i nie 
ma możliwości ominięcia niektó-
rych z nich. Niezwykle ważnym, 
można powiedzieć podstawowym 
elementem w rozwoju mowy, 
silnie z nim skorelowanym, jest 
rozwój ruchowy. Mówimy o du-
żej i małej motoryce. Opóźnie-
nie tych czynności daje sygnał 
ostrzegawczy, który mogą zaob-
serwować sami rodzice. Dziecko 
6-miesięczne powinno siedzieć 
i gaworzyć, 8-miesięczne racz-
kować, 10-miesięczne stać, zaś 
roczne chodzić i wypowiadać 
pierwsze słowa (mama, tata). 
Nieumiejętność chodzenia po 
ukończeniu 15. miesiąca życia 
powinna być poważnym sygna-
łem ostrzegawczym dla rodzica, 
świadczącym o nieprawidłowym 
przebiegu rozwoju dziecka. Za-
zwyczaj opóźnienie rozwoju ru-
chowego warunkuje opóźnienie 
mowy, bowiem rozwój aparatu 
mowy również jest zaburzony 
i bez odpowiedniej stymulacji nie 
będzie na tyle sprawny, by wyko-
nywać niezwykle trudne i skoor-
dynowane ruchy artykulacyjne, 
potrzebne do mówienia. Dlatego 

nie należy bagatelizować tych 
problemów rozwojowych i warto 
zgłosić się do specjalisty – leka-
rza, rehabilitanta, terapeuty in-
tegracji sensorycznej, logopedy 
wczesnej interwencji, bowiem 
tylko wczesna terapia złagodzi 
lub nie dopuści do nieodwracal-
nych w skutkach zaburzeń. A ich 
przyczyny mogą być różnorodne, 
np. mogą wynikać z niezintegro-
wanych odruchów wczesnodzie-
cięcych, zwłaszcza kompleksu 
ustno-twarzowego. Bez względu 
na to czy istnieje ryzyko jakiego-
kolwiek opóźnienia rozwojowego, 
niezwykle istotna jest profilakty-
ka logopedyczna, którą można 
prowadzić samodzielnie w domu, 
po ewentualnym zasięgnięciu 
wskazówek u specjalisty. Ponad-
to powszechnie wiadomo jakie 
znaczenie ma sposób karmienia 
noworodka. Warto jednak wspo-
mnieć o zaletach karmienia pier-
sią w kontekście logopedycznym. 
Przede wszystkim wymusza ono 
prawidłowy sposób oddychania  
malucha przez nos. Nieprawidło-
wy nawyk oddychania przez usta 
powstaje często podczas karmie-
nia dziecka butelką z nieprawi-
dłowym anatomicznie smocz-
kiem, kiedy dziecko zmuszone 
jest do „łapania” powietrza buzią, 
co powoduje nawykowy odruch 
oddychania przez usta. Następ-
nie może dojść do infantylnego 
sposobu połykania, zniekształceń 
zgryzu, wsuwania języka między 
zęby i wad zgryzu, co w konse-
kwencji daje wady wymowy, tzw. 
wymowę międzyzębową. Oprócz 
wyrabiania prawidłowego nawy-
ku oddychania dziecko uspraw-
nia mięśnie twarzy i jamy ustnej, 
które w dalszym etapie rozwoju 
biorą czynny udział w artykulacji 

– mówi Małgorzata Jabłońska.
Ważna rola rodziców
Jak podkreśla Małgorzata 

Jabłońska, w kontekście opisa-
nych powyżej zależności, rodzice 
i opiekunowie małego dziecka 
mogą stosować następujące for-
my profilaktyki logopedycznej: 
wszelkie zabawy ruchowe (ro-
werek, spacery, bujaczki, place 
zabaw, bujanie dziecka do góry 
i na boki (ale nigdy nie podrzu-
camy dziecka!), zabawy z wyko-
rzystaniem piłki rehabilitacyjnej, 
zabawy sensoryczne z różnymi 
masami plastycznymi, jedzenie 
rękoma przez dziecko (badanie 
struktury, temperatury), maso-
wanie ciała (zwłaszcza stópek, rą-
czek – opuszek palców, twarzy), 
pocieranie różnymi fakturami, 
dmuchanie baniek mydlanych, 
zabawa w kotki – zlizywanie 
z talerzyka. – Ważną rolę w pro-
filaktyce, także jąkania, odgrywa 
śpiewanie dziecku i z dzieckiem, 
mówienie rymowanek i wier-
szyków (np. Idzie kominiarz..., 
Siała baba mak...). Niezaprzeczal-
nie ważne jest czytanie książek 
dziecku od urodzenia, a nawet 
przed urodzeniem, a także słu-
chanie muzyki klasycznej. Tak 
więc istnieje wiele możliwości 
i sytuacji, kiedy to rodzice mogą 
być terapeutami swoich dzieci 
i często są, a w razie wątpliwości 
można skorzystać z pomocy spe-
cjalistów w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Dę-
bowej Łące, w którym realizowa-
ny jest bezpłatny program wcze-
snego wspomagania rozwoju „Za 
życiem” – podsumowuje Małgo-
rzata Jabłońska.

(oprac. krzan)
fot. ilustracyjne

Kowalewo Pomorskie

Patriotycznie na dwie tury
W piątek 3 maja mieszkańcy gminy Kowalewo Pomorskie spotkali się, by uczcić 
228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 
12.00 mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja.

Po mszy świętej burmistrz 
Jacek Żurawski wraz z przewod-
niczącym rady miejskiej Jerzym 
Orłowskim oraz księżmi z para-
fii złożyli symboliczną wiązankę 
kwiatów pod pamiątkową tablicą 
umieszczoną na kościele. Następ-
nie wraz z sztandarem gminy Ko-
walewo Pomorskie przeszli pod 
kamień smoleński, przy którym 
zapalono znicz. O godz. 18.00 

w Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury odbył się koncert pt. 
„Nim Wstanie Dzień” w wykona-
niu artystki Agaty Rożankowskiej. 
„Nim wstanie dzień” to słowno-
muzyczna opowieść poruszająca 
tematy bliskie nam wszystkim. To 
rozprawa o miłości, dobru, wol-
ności i relacjach międzyludzkich.

(red), fot. UM 
Kowalewo Pomorskie
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Musicalowa sobota
GOLUB-DOBRZYŃ  W ostatnia sobotę mogliśmy sobie przypomnieć szalone lata 50-te w USA. Do tego 
świata przenieśliśmy się za sprawą musicalu „Brylantyna” na deskach naszego domu kultury

Golubski Dom Kultury 
w ostatnią sobotę gościł w swo-
ich murach miłośników lat 50. Na 
scenie można było zobaczyć mu-
sical „Brylantyna”. Musical w swej 
pierwotnej wersji jako Grease zo-
stał pokazany w USA w 1972 roku, 
a jego reżyserem był Jim Jacobs 
oraz Warren Casey. To właśnie na 
jego podstawie w 1978 roku został 
nakręcony film muzyczny pod ta-
kim samym tytułem z Johnem 
Travoltą i Oliwią Newton-John.

– Musical pokazuje szalone 
lata 50-te w jednej ze szkół amery-
kańskich. Pokazuje pierwsze miło-

ści nastolatków, pierwsze rozstania 
i oczywiście wszystko w koloro-
wych barwach. Młode dziewczyny 
ubrane w kolorowe sukienki, ale 
przede wszystkim młodzi chłopcy 
w skurzanych czarnych kurtkach. 
Inną ważną cechą tych młodych 
chłopców była fryzura, czyli wło-
sy ułożone na żel, tzw.popularną 
brylantynę. Stąd tytuł spektaklu – 
wyjaśnia Paulina Gralik, reżyserka 
widowiska.

Musical został wystawiony 
przez grupę teatralną Domu Kul-
tury, a w rolach głównych mogli-
śmy zobaczyć Mateusza Siemie-

nika jako Dannego Zuko. W rolę 
bohaterki szukającej swojej miło-
ści, czyli Sandy wcieliła się Sandra 
Tułodziecka. W spektaklu wzięło 
udział ponad 30 młodych ludzi, 
którzy swoją pasję kierują właśnie 
na młodą scenę teatralną. Przygo-
towanie tego musicalu trwało po-
nad 6 miesięcy. Pół roku ciężkiej 
pracy, aby móc wystawić sztukę 
tylko trzykrotnie. Szkoda, że tak 
mało.

Spektakl cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem, a pu-
bliczność dopisała.

Tekst i fot. (Maw)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Flaga na maszt
2 maja 2019 r. na placu Komendy Powiatowej PSP 
w Golubiu-Dobrzyniu odbył się uroczysty apel z oka-
zji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Golub-Dobrzyń

W ramach apelu odegrano 
hymn narodowy oraz dokonano 
podniesienia flagi Rzeczypospo-
litej Polskiej zgodnie z ceremo-
niałem pożarniczym oraz odczy-
tano list prezydenta RP Andrzeja 
Dudy z życzeniami z okazji Dnia 

Strażaka. Ponadto głos zabrał Ko-
mendant Powiatowy PSP w Golu-
biu-Dobrzyniu bryg. Paweł War-
likowski, przybliżając wszystkim 
istotę tego święta.

(red), fot. PSP 
Golub-Dobrzyń
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obchodziliśmy Święto Konstytucji
GOLUB-DOBRZYŃ  Konstytucja 3 Maja została uchwalona pod koniec XVIII wieku w okresie pa-
nowania Stanisława Poniatowskiego. Była to pierwsza w Europie i druga w świecie Konstytucja, 
która wprowadzała pierwsze zasady demokracji

Maj 1791 roku, a więc 228 lat 
temu została uchwalona polska 
konstytucja. Na pamiątkę  tego 
wydarzenia dzień ten został 
uznany za święto narodowe. Ob-
chodzono je do 1946 roku. Wtedy 
to władze komunistyczne nasze-
go kraju wykorzystując niepo-
koje studenckie, zabroniły jego 
obchodzenia. Święto Konstytucji 
3 Maja powróciło dopiero w 1990 
roku.

W ostatni piątek, właśnie 
3 maja, nasze miasto również 
obchodziło święto konstytu-

cji. Uroczystości rozpoczęły się 
mszą polową celebrowana przez 
księży z obu parafii, czyli z Go-
lubia i Dobrzynia. W nabożeń-
stwie brały udział władze powia-
tu i miasta Golubia-Dobrzynia, 
poczty sztandarowe instytucji, 
oraz mieszkańcy miasta. Po 
zakończonej mszy uczestnicy 
święta udali się pod pobliskie po-
mniki pamięci narodowej, gdzie 
złożono wiązanki kwiatów.

– Wiemy, że akt ustanowie-
nia konstytucji pomógł Polakom 
przetrwać okres zaborów i od-

budować naszą państwowość 
– powiedział burmistrz Mariusz 
Piątkowski, który zabrał głos 
podczas uroczystości.

Wszyscy wiemy, że zasady 
ustanowione w naszej konsty-
tucji są po to, aby demokracja 
w szerokim pojęciu były prze-
strzegana. Powinna być ona re-
spektowana przez wszystkie 
siły polityczne w naszym kraju, 
niezależnie od tego, która partia 
polityczna jest u władzy. Właśnie 
społeczeństwo jest najważniej-
szym elementem gwarantują-

cym przestrzeganie konstytucji.
Uroczystości zakończył krót-

ki występ artystyczny młodzieży 
szkolnej miejskich szkół. W ten 
dzień w naszym mieście odbył się 
szereg imprez sportowo-rekre-
acyjnych organizowanych przez 
urząd miasta. Między innymi na 
terenie Ośrodka Sportu i Rekre-
acji odbyły się „Warsztaty Rodzin-
ne”, gdzie na wesoło i w formie 
zabawy dorosłych i dzieci można 
było spędzić czas. Przygotowano 
także dzień na sportowo. W go-
dzinach popołudniowych odbyły 

się biegi dla dzieci i trochę star-
szych na różnych dystansach. 
Były nagrody i upominki. Chętni 
mogli spróbować swoich sił pod-
czas jazdy na rowerze podczas 
rajdu zorganizowanego przez 
Golubsko-Dobrzyńskie Towarzy-
stwo Rowerowe, który zakończył 
się ogniskiem na terenie przy-
stani „Zacisze”.

Dzień 3 Maja wymaga od nas 
obywateli wybitnego szacunku 
i poszanowania jako święto de-
mokracji wszystkich Polaków.

Tekst i fot. (Maw)

Kowalewo Pomorskie

Urodzinowe wizyty
Zgodnie z tradycją w miesiącu kwietniu burmistrz Jacek Żurawski wspólnie z kie-
rownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomor-
skim Zytą Szymańską i pracownikami socjalnymi odwiedził dostojnych jubilatów 
z okazji urodzin.

8 kwietnia mieszkanka Ko-
walewa Pomorskiego Stanisława 
Bojanowska świętowała 92. uro-
dziny. Kolejną wizytę złożono 
mieszkańcowi Kowalewa Pomor-
skiego Stanisławowi Bobińskiemu, 
który 20 kwietnia ukończył 90 lat. 
Mieszkaniec Sierakowa Stanisław 

Parda 27 kwietnia świętował 95. 
rocznicę urodzin. Spotkania upły-
nęły w miłej atmosferze, pełnej 
radości i wzruszeń. Jeszcze raz 
wszystkim Szanownym Jubilatom 
życzymy co najmniej 150 lat!

(red), fot. UM 
Kowalewo Pomorskie
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pożegnali maturzystów
KOWALEWO POMORSKIE  Uroczyste zakończenie roku szkolnego maturzystów 2018/2019 w Zespole 
Szkół w Kowalewie Pomorskim stanowiło okazję do pożegnania tegorocznych absolwentów technikum 
żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum mechatronicznego

Najlepszym absolwentem 
technikum w bieżącym roku 
szkolnym i laureatem Nagrody 
Starosty Golubsko-Dobrzyńskie-
go został Fabian Krawczyk z tech-
nikum mechatronicznego, ze 
średnią ocen 4,83 i zachowaniem 
wzorowym. Zarówno absolwenci 
jak też ich rodzice oraz nauczy-
ciele nie kryli wzruszenia.

– Jednak zgodnie z mottem 
uroczystości, każdy koniec daje 
szansę na nowy początek. Dla-
tego życzymy naszym drogim 
absolwentom wielu sukcesów 
w dorosłym życiu, jak najlepszych 
wyników na maturze oraz wszel-
kiej pomyślności – mówił dy-
rektor szkoły Bogdan Oskwarek. 
Dyrektor podziękował także pani 

Annie Dec, przewodniczącej Rady 
Rodziców, za duże zaangażowa-
nie w życie szkoły oraz owocną 
współpracę.

Fabian Krawczyk, jako najlep-
szy absolwent technikum w roku 
szkolnym 2018/2019 otrzymał 
specjalną nagrodę starosty go-
lubsko-dobrzyńskiego Franciszka 
Gutowskiego, którą wręczył prze-
wodniczący rady powiatu Andrzej 
Grabowski.  Ponadto Fabian oraz 
Dominik Kula otrzymali nagro-
dy finansowe dla najlepszych 
mechatroników, ufundowane 
przez firmę Plastica Sp. z o.o. 
z Frydrychowa. Z kolei najlepsze 
absolwentki technikum żywie-
nia i usług gastronomicznych – 
Agnieszka Piskorska oraz Ilona 

Dec – zostały nagrodzone atrak-
cyjnymi voucherami na week-
endowy pobyt, ufundowanymi 
przez współpracujące ze szkołą 
firmy – Hotel Pałac Romantyczny 
w Turznie oraz Kuźnię Smaków 
z Małego Pułkowa.

Dyrektor szkoły wręczył tak-
że nagrody za bardzo dobre wyni-
ki w nauce, które otrzymały Joan-
na Janiszewska i Justyna Szałach. 
Pięknie wydane książki o tema-
tyce kulinarnej ufundowała rada 
rodziców. Nagrody dla wszystkich 
wyróżnionych uczniów przygo-
tował także burmistrz Kowalewa 
Pomorskiego Jacek Żurawski.

(krzan)
Fot. (nadesłane)

Golub-Dobrzyń

Walczyli o miano najtwardszych
Reprezentacja Komendy Powiatowej PSP w Golubiu-Dobrzyniu uczestniczyła 
w wojewódzkich zawodach o tytuł „Najtwardszego Strażaka” w Wąbrzeźnie.

Rywalizacja przebiega na 
terenie Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Wąbrzeźnie. Zawody otworzył 
Zastępca Komendanta Wojewódz-
kiego Państwowej Straży Pożarnej 
starszy brygadier Sławomir Her-

bowski. W zawodach udział brały 
wszystkie komendy z terenu wo-
jewództwa. Łącznie prawie setka 
strażaków zmagała się w startach 
indywidualnych i drużynowych.

(red), fot. PSP 
Golub-Dobrzyń



TYGODNIK
REGIONALNY

PROGRAM TV: str. 13-20 ROZRYWKA: str. 21CZWARTEK 09.05.2019r.

Sięgnij po Paszport Turystyczny 
więcej na str. 10

REGION 
Ruszyła wypłata 

tzw. trzynastej emerytury Sadźmy drzewa
więcej na str. 11

Zadbaj o swego psa
więcej na str. 10

Jestem Europejczykiem, 
bo jestem Polakiem

więcej na str. 22

W województwie kujawsko-
pomorskim ruszyła wypłata tzw. 
trzynastej emerytury, czyli jedno-
razowego świadczenia pieniężne-
go. Tzw. trzynastkę otrzyma blisko 
400 tys. osób z naszego regionu. Jej 
wysokość to 1100 zł brutto. W za-
leżności od wyboru, przyniesie ją 
listonosz lub wpłynie ona na konto

Jednorazowe świadczenie pie-
niężne, czyli tzw. trzynastą eme-
ryturę, otrzymają osoby, które 
na dzień 30 kwietnia 2019 r. miały 
ustalone prawo do: emerytury, 
renty, rodzicielskiego świadczenia 
uzupełniającego (czyli Mama 4+), 
nauczycielskiego świadczenia kom-
pensacyjnego, świadczenia przed-
emerytalnego i zasiłku przed-
emerytalnego oraz świadczenia 
pieniężnego przysługującego cywil-
nym niewidomym ofiarom działań 
wojennych – pod warunkiem, że 
pobierały to świadczenie.

Trzynastą emeryturę dostaną 
także ci, którym świadczenia ZUS 
przyznał później, np. w czerwcu, 
bo prowadził postępowanie wyja-
śniające, o ile prawo do ich wypła-
ty będzie obejmowało 30 kwietnia 

2019 r. Trzynastki nie otrzymają 
osoby, które na 30 kwietnia miały 
zawieszone prawo do świadczenia 
np. z uwagi na osiąganie przycho-
dów przekraczających obowiązują-
ce progi zarobkowe.

Kiedy wypłata
– Trzynasta emerytura będzie 

wypłacana z urzędu, więc nie trze-
ba składać wniosku o to świadcze-
nie. ZUS wypłaci je razem ze świad-
czeniem przysługującym za maj 
2019r. Pierwsze trzynaste emery-
tury otrzymały osoby, których wy-
płata świadczenia wypada na 1, 5 i 6 
maja – informuje Krystyna Micha-
łek, rzecznik regionalny ZUS woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego.

Dobra wiadomość dla zadłu-

żonych emerytów i rencistów. 
„Trzynastki” nie podlegają zajęciom 
komorniczym. Środki z „trzynast-
ki” będą oznaczone specjalnym 
identyfikatorem, co ma zapobiec 
zajęciom komorniczym z kont 
bankowych. To rezultat rozmów 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z bankami i komornikami.

Renta rodzinna, 
zbieg świadczeń
Do wieloosobowej renty ro-

dzinnej przysługuje jedno świad-
czenie pieniężne – bez względu na 
liczbę osób uprawnionych do tej 
renty. Jednorazowe świadczenie 
pieniężne ustalone w pełnej wyso-
kości, tj. 1100,00 zł  zostanie podzie-
lone na równe części  –  odpowied-

nio do liczby osób uprawnionych 
do renty rodzinnej na dzień 30 
kwietnia 2019 r. Jeśli do renty ro-
dzinnej uprawnione są np. 2 oso-
by – każdej przysługuje po 550,00 
zł (brutto). – W przypadku zbiegu 
prawa do świadczeń, np. emerytu-
ry z ZUS i KRUS  lub emerytury wy-
płacanej wraz z  rentą wypadkową 
– osobie uprawnionej przysługuje 
tylko jedno jednorazowe świad-
czenie pieniężne. Jeśli świadczenia 
wypłacane są przez dwa różne or-
gany emerytalno-rentowe, wtedy 
jednorazowe świadczenie pienięż-
ne wypłaci ZUS – tłumaczy rzecz-
niczka.

(red)
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Zadbaj o swego psa
ZDROWIE  Wraz z czasem wiosny nadszedł również czas obowiązkowych szczepień naszych psów 
przeciwko wściekliźnie. Czy tylko ta choroba grozi naszym zwierzakom?

Nastała wiosna, a tym sa-
mym czas szczepienia psów 
przeciwko wściekliźnie. Choroba 
jest bardzo groźna dla naszych 
zwierzaków. Jest to choroba wi-
rusowa przebiegająca z objawa-
mi zapalenia mózgu i rdzenia, 
i zawsze kończy się śmiercią 
zwierzęcia. Jest również groźna 
dla człowieka. Można się zara-

zić nią poprzez ślinę zarażonego 
czworonoga. Szczepieniu obo-
wiązkowemu podlegają psy od 
trzeciego miesiąca życia. Szcze-
pić należy przynajmniej raz na 
rok. Brak szczepienia grozi karą 
grzywny, nawet w wysokości do 
5 tysięcy złotych.

– Akcję szczepienia psów 
rozpoczęła się w kwietniu – 

mówi Anna Sarek-Kaczorowska, 
lekarz- weterynarz z Golubia-
Dobrzynia. – Staram się doje-
chać do każdego gospodarstwa 
na terenie powiatu. Do tej pory 
zaszczepiłam psy w miejsco-
wościach Poćwiardowo, Ostro-
wite, Białkowo i Paliwodzizna. 
Chętni mogą się zgłaszać rów-
nież do mojego gabinetu przy 
ul. Szosa Rypińska w Golubiu-
Dobrzyniu. Szczepieniu można 
także poddać koty zwłaszcza, 
gdy zamieszkują one w pobliżu 
lasów i łąk. Fakt szczepienia jest 
udokumentowany wpisem do 
książeczki zdrowia psa lub też 
wydaniem stosownego zaświad-
czenia. Koszt szczepienia wy-
nosi 15 złotych. Gdy zostaniemy 
pogryzieni przez czworonoga, 
musimy zgłosić się do lekarza 
i uruchamiana jest cała proce-
dura. Pies podlega stosownej  

obserwacji i w przypadku po-
twierdzenia choroby, człowieka 
czeka odpowiednia kuracja.

Nasze czworonogi są rów-
nież zagrożone innymi groź-
nymi chorobami i pasożytami. 
Wraz z okresem wiosennym po-
jawiają się na naszych terenach 
również kleszcze. Oprócz tego, 
że są groźne dla człowieka, są 
również niebezpieczne dla na-
szych zwierzaków. Tu również 
można zastosować odpowiednie 
środki, aby ustrzec psa przed tą 
groźną chorobą.

Mamy trzy formy ochrony 
przed kleszczami. Pierwsze są to 
preparaty w kroplach. Ich cena 
wacha się od 10 do 30 złotych. 
Są one aktywne w zwalczaniu 
pcheł przez okres 3 miesięcy, 
a w przypadku kleszczy tylko 
przez 4 tygodnie. Inną formą 
są tabletki. Nowością są tablet-

ki Bravecto, które są najsku-
teczniejsze, ale tylko w okresie 
trzech miesięcy. Cena tabletek 
to około 110 złotych dla psów 
większych.

– Najbardziej popularną for-
mą są obroże – podkreśla Anna 
Sarek-Kaczorowska. – Mimo, że 
ich cena jest dosyć duża, wa-
cha się od 60 do 120 złotych, to 
okres jej działania jest najdłuż-
szy i może trwać do roku. Jed-
nak w przypadku psów o długiej 
sierści ich skuteczność spada. 
O dobór odpowiednich środków 
należy się zwrócić do lekarz we-
terynarii, który dobierze odpo-
wiednią formę ochrony nasze-
go pupila. Niepolecane są tanie 
środki, gdyż są oparte na bazie 
ziół i są bardzo krótkotrwałe.

Tekst. (Maw)
Fot. Ilustracyjne

Obyczaje

Zimni ogrodnicy
Czy „zimna zośka” i „zimni ogrodnicy” to mit czy fak-
tyczne zjawisko?

ażdy ogrodnik wie, że niektóre 
ludowe porzekadła się sprawdzają. 
Tak może być również z przysło-
wiem „Pankracy, Serwacy, Bonifacy: 
to źli na ogród chłopacy”? a może 
„Za świętą Zofiją pola w kłos wybi-
ją”.

Maj to czas kwitnienia, miesiąc, 
kiedy to po zimnie następuje dobry 
czas dla naszego ogrodu. W tym 
okresie najczęściej wystawiamy 
do ogrodu nasze rośliny, sadzimy 
kwiaty i zajmujemy się tylko ogro-
dem. Również rolnicy obsiewają 
swoje pola różnym zbożami. Jed-
nak bardzo często, bo w połowie 
maja, aura zaczyna nam płatać fi-
gle. W połowie maja występują tzw. 
zimni ogrodnicy.

Nazwa ta pochodzi od imion: 
12 maja przypada wspomnienie 
św. Pankracego, 13 maja to dzień 
św. Serwacego, a 14 maja świętuje 
św. Bonifacy. Całość zamyka nato-

miast 15 maja zimna Zośka. Właśnie 
w tych dniach notujemy gwałtow-
ne obniżenie temperatury powie-
trza, nawet o 10 stopni. To z kolei 
powoduje, że nasze kwiaty świeżo 
wysadzone do ogrodu nie wytrzy-
mują tego i zamierają. O ile to nie 
ma dużego wpływu na nasze życie 
to spadek temperatur na naszych 
polach uderza bardzo w plony, 
a i dalej z kolei w ceny na artykuły 
rolne i na nasze pożywienie. Zjawi-
sko te występuje nie tylko w Pol-
sce, ale ma miejsce w całej Europie 
Środkowej.

Na tytułowe pytanie posta-
nowili odpowiedzieć nasi naukow-
cy z Uniwersytetu Jagiellońskie-
go i tamtejszego Obserwatorium 
Astronomicznego. Okres badań to 
lata 1881-1980, a więc okres bar-
dzo długi, a tym samym bardzo 
wiarygodny. Z analizy materiałów 
wynika, że fale majowych chłodów 

mogą wystąpić w każdy dzień maja, 
ale największe prawdopodobień-
stwo wystąpienia ochłodzenia wy-
stępuje właśnie okolicach 12 maja 
i wynosi ono 34%.

Co jest tego przyczyną? Tempe-
ratura powietrza w naszym obsza-
rze Europy ma związek z ruchem 
powietrza od centrum wyżu ba-
rycznego (antycyklonu) postępują-
cym zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. W okresie wiosny są to nie-
stety masy powietrza arktycznego, 
czyli mamy znaczne ochłodzenie, 
częste przymrozki, a w ostatnich 
latach nawet deszczu, a to z kolei 
efekt cieplarniany.

Badanie są naukowe, więc ra-
czej wiarygodne i musimy się do 
tego niestety przyzwyczaić. Stwier-
dzono jednak na nasze pocieszenie, 
że okres końca maja to znaczne 
ocieplenie i pierwsze symptomy 
ciepłego lata. Musimy przeczekać 
gorsze zimne dni, aby potem cie-
szyć się przepięknym dniem. Nasz 
ogród poczeka, a praca w nim na 
pewno przyniesie nam zadowole-
nie, zaś kwitnące kwiaty i drzewa 
owocowe przyniosą obfity plon.

Tekst i fot. (Maw)

Kwitnące drzewa owocowe wkrótce czeka zimny szok

Sięgnij po 
Paszport Turystyczny
Tym razem mieszkańców województwa i turystów 
czeka podróż do korzeni. W 8. edycji kujawsko-po-
morskiego Paszportu Turystycznego odwiedzić moż-
na będzie osiemdziesiąt miejsc w siedmiu krainach 
etnograficznych, które tworzą Kujawsko-Pomorskie 
Konstelacje Dobrych Miejsc.

Podróże

Wszystkie informacje na www.
paszport.kujawsko-pomorskie.
travel. Z ETNO Paszportem od-
kryjemy zakaMARKI Kujaw, Pałuk, 
Krajny, Kociewia, ziemi chełmiń-
skiej, Borów Tucholskich i ziemi do-
brzyńskiej. Kulturowy kalejdoskop 
naszego województwa mieni się 
kolorami ludowych strojów i regio-
nalnych haftów, finezją plecionek, 
słomkowo-bibułkowymi konstruk-
cjami pająków, kwietnymi „święto-
jankami” i wzorami usypywanymi 
z piasku na powitanie gości. Z daw-
nych obrzędów i zwyczajów dowie-
my się, jak zapewnić sobie zdrowie, 
dostatek i urodzaj, a także jak wy-
pędzić złe moce i uniknąć spotka-
nia z czarownicami.

– Każda edycja Paszportu Tu-
rystycznego do świetna okazja do 
poznawania regionu. Zapraszam 
do wspólnej ETNO przygody – za-

chęca marszałek Piotr Całbecki.
Zachęcamy do czerpania inspi-

racji z ETNO Paszportu i zaglądania 
do serwisu internetowego www.
paszport.kujawsko-pomorskie.
travel, na którym publikowane są 
aktualności, zapowiedzi wydarzeń, 
ważne informacje, m.in. o dostęp-
ności paszportowych atrakcji.

Polecamy też konkurs po-
legający na zbieraniu pieczątek 
z odwiedzanych miejsc. W puli na-
gród znajdują się m.in. vouchery 
na pobyt w ciekawych miejscach 
województwa. Dystrybucja ETNO 
Paszportów w punktach informacji 
turystycznej w całym regionie (we 
Włocławku i Chełmży w powiecie 
toruńskim od 9 maja).

(red), fot. Filip 
Kowalkowski dla UMWKP,

fot. ilustracyjne
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Zasiądą do planów
ZWIERZĘTA  To wyjątkowy rok dla części rolników. Będą mu-
sieli przygotować plan nawożenia azotem. Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa pomaga, udostępniając infor-
macje w systemie IRZplus

Azot z nawozów naturalnych 
takich jak gnojówka jest najlep-
szą opcją dla roślin uprawnych. 
Niestety szkodzi także wodom. 
Aby ograniczyć negatywne skut-
ki działania azotu rolniczego, na 
rolników nałożono obowiązek 
tworzenia planów nawożenia 
azotem. Plan musi sporządzić 
rolnik, który prowadzi chów lub 
hodowlę drobiu powyżej 40 000 
stanowisk lub chów lub hodow-
lę świń powyżej 2 000 stanowisk 
dla świń o wadze ponad 30 kg lub 
750 stanowisk dla macior lub

posiada gospodarstwo rolne 
o powierzchni powyżej 100 ha 
użytków rolnych. Kolejna gru-
pa zobowiązanych do tworzenia 
planu to ci, którzy prowadzą 
uprawy intensywne na gruntach 
ornych o powierzchni powyżej 
50 ha lub utrzymują obsadę 

zwierząt większą niż 60 DJP we-
dług stanu średniorocznego.

Ostatnia ze zobowiązanych 
grup to rolnicy, którzy kupili na-
wóz naturalny od rolnika, któ-
ry prowadzi chów lub hodowlę 
drobiu powyżej 40 000 stano-
wisk lub chów lub hodowlę świń 
powyżej 2 000 stanowisk dla 
świń o wadze ponad 30 kg lub 
750 stanowisk dla macior.

Plan nawożenia azotem 
sporządza się odrębnie dla każ-
dej działki rolnej i przechowuje 
w gospodarstwie rolnym przez 
okres 3 lat od dnia zakończenia 
nawożenia wykonanego na pod-
stawie tego planu.Plan dla upraw 
w plonie głównym powinien być 
opracowany od 1 stycznia br. do 
zbioru danej uprawy (z uwzględ-
nieniem nawożenia uprawy ozi-
mej jesienią roku poprzedniego) 

oraz opracowany dla uprawy 
ozimej wysianej jesienią, która 
będzie plonem głównym w na-
stępnym roku. Rolnik, który jest 
obowiązany do opracowania pla-
nu nawożenia azotem, nie może 
stosować wyższych dawek niż te 
wynikające z planu.

ARiMR udostępni rolnikom 
dane dotyczące bydła, owiec, 
kóz lub świń, które przebywały 
we wskazanej przez rolnika sie-
dzibie stada w określonym cza-
sie. Ma to ułatwić tworzenie pla-
nów nawożenia. Aby stworzyć 
poporawnie plan nawożenia, 
Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie stworzyło specjal-
ną aplikację. Jest ona darmowa 
i dostępna na stronie https://
www.cdr.gov.pl.

(pw)

Finanse

Wypadek u pomocnika
Od pewnego czasu istnieje możliwość legalnego zatrudnienia tzw. pomocnika 
rolnika. Jedną z zalet takiej formy zatrudnienia jest m. in. prawo do jednora-
zowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek 
wypadku przy pracy rolniczej.

Bardzo istotne jest to, by 
rolnik zatrudniając pomocnika, 
dokładnie określił w umowie 
zakres obowiązków oraz dzień 
rozpoczęcia pacy, gdyby był inny 
niż data podpisania umowy. Jeśłi 
już dochodzi do nieszczęśliwego 
wypadku, należy o tym fakcie 
powiadomić najbliższą jednostkę 
terenową KRUS. Mamy na to pół 
roku, ale najlepiej zrobić to bez 
zbędnej zwłoki. Jeśłi rolnik, lub 
sam poszkodowany nie zgłoszą 
wypadku, wówczas tracą możli-

wość uzyskania odszkodowania. 
Po zgłoszeniu na miejsce wy-
padku udaje się pracownik KRUS 
celem oględzin. Aby proces ten 
przebiegł sprawnie, należy za-
bezpieczyć miejsce wypadku.

Jednorazowe odszkodowanie 
przysługuje ubezpieczonemu, 
który doznał stałego lub długo-
trwałego uszczerbku na zdrowiu 
wskutek wypadku przy pracy 
rolniczej, a także członkom ro-
dziny ubezpieczonego, który 
zmarł wskutek wypadku przy 

pracy rolniczej lub rolniczej cho-
roby zawodowej. Jednorazowe 
odszkodowanie nie przysługuje 
ubezpieczonemu, jeżeli spowo-
dował wypadek umyślnie albo 
wskutek rażącego niedbalstwa 
lub będąc w stanie nietrzeź-
wości, lub będąc pod wpływem 
środków odurzających, substan-
cji psychotropowych czy innych 
środków o podobnym działaniu, 
sam w znacznym stopniu przy-
czynił się do wypadku.

(pw)

Finanse

Czas dla młodych
Od końca maja w oddziałach regionalnych ARiMR 
można składać wnioski o premie dla młodych rolni-
ków. Ta bezzwrotna pomoc to spory zastrzyk gotów-
ki: od 100 do 150 tys. zł.

Tradycyjnie młody rolnik to 
osoba poniżej 40. roku życia i po-
siadająca kwalifikacje zawodowe. 
Młody rolnik musi posiadać przy-
najmniej 1-hektarowe gospodar-
stwo. Nie wystarcza posiadanie 
ziemi, ale i dobre gospodarowa-
nie. Jednym z warunków otrzy-

mania premii jet utworzenie go-
spodarstwa rolnego o wielkości 
ekonomicznej (SO) nie mniejszej 
niż 13 tys. euro i nie większej niż 
150 tys. euro.

Kolejny warunek jest jeszcze 
trudniejszy. Dotyczy powierzch-
ni gruntów. Musi być ona co naj-

mniej równa średniej krajowej, 
a w województwach, w których 
średnia powierzchnia gospo-
darstw jest niższa niż krajowa 
gospodarstwo musi mieć wiel-
kość średniej wojewódzkiej. Aby 
spełnić wymogi, rolnik przed-
stawia biznesplan. Pierwsza rata 
premii trafi do niego po podpi-
saniu umowy, a druga po wyko-
naniu tego biznesplanu. Zgodnie 
z przepisami rolnik musi prze-
znaczyć całą kwotę 150 tys. zł 
premii na inwestycje dotyczące 
działalności rolniczej lub przygo-
towania do sprzedaży produktów 
rolnych wytwarzanych w swoim 
gospodarstwie.

(pw)

Sadźmy drzewa
Kilka tygodni temu mieliśmy do czynienia z burza-
mi pyłowymi. Silny wiatr przesusza glebę, powodując 
straty w rolnictwie. Zamiast liczyć na odszkodowa-
nia od państwa, warto wrócić do metody stosowanej 
jeszcze w neolicie, czyli epoce kamienia. Chodzi o za-
drzewienia.

Uprawy

Drzewa na granicach pól spo-
tkamy do dziś w Turcji. Na tych 
suchych terenach od wieków wal-
czy się z erozją wietrzną i wod-
ną. Również w północnej Francji 
nieodłącznym elementem krajo-
brazu są drzewa na miedzach lub 
bardzo wysokie żywopłoty. W Pol-
sce pierwsi pionierzy zadrzewień 
śródpolnych pojawili się w XIX 
wieku. Również w okresie PRL 
starano się dbać o meliorację i za-
drzewienia. Dopiero po 1989 roku 
rolnicy skupili się na maksymaliza-
cji zysków. Pod topór poszło wiele 
drzew, zasypywano rowy. Efekty 
takiej działalności widać dziś. Pod-
czas ostatniej burzy pyłowej z pól 
wywiało wiele cząstek materii or-
ganicznej. Gdyby na miedzy rosły 
drzewa, wówczas skutki działania 

wiatru zmalałyby o 70%.
Zadrzewienia ratują pola tak-

że w okresach intensywnej suszy. 
Ktoś mógłby powiedzieć, że drze-
wa także zabierają wodę z gleby. 
To prawda, ale systemy korzenio-
we drzew sięgają o wiele głębiej niż 
rośliny uprawne. Badania wska-
zują, że zadrzewienia ograniczają 
straty wody o 1/4. Dzięki drzewom 
wiosną wolniej przebiega proces 
roztopów. Ograniczanie negatyw-
nych skutków wiatru przekłada się 
na mniejsze parowanie wody. Gle-
ba w sąsiedztwie zadrzewień ma 
zazwyczaj nienaruszoną strukturę 
i jest bardziej zasobna w materię 
organiczną, dzięki czemu posiada 
większą pojemność wodną.

(pw)

Apel do wojewody
24 kwietnia Walne Zgromadzenie Kujawsko-Pomor-
skiej Izby Rolniczej wysłało pismo do wojewody 
w związku z zagrożeniem suszą.

Komunikaty

Rolnicy wspominają w liście 
o niedostatku wody w glebie. Sy-
tuacja nawarstwia się od kilku lat, 
zwłaszcza na południu regionu. 
Rolnicy zwracają się do wojewody 
o pilne podjęcie działań zmierza-
jących do powołania komisji sza-
cujących straty spowodowane su-
szą. Przy okazji krytykują obecny 
system monitoringu suszy. Ofi-
cjalnie władze muszą czekać na 
pierwszy raport suszowy, a ten 
planowany jest na koniec maja. 
Jest także apel do rządu o uru-
chomienie nadzwyczajnej pomo-
cy dla sektora rolnego.

– Zjawisko to jest o tyle 
groźne, gdyż występuje w okre-
sie wschodów zasiewów jarych 
gatunków uprawnych oraz kwit-
nienia rzepaku i intensywne-
go wzrostu zbóż ozimych, gdzie 
zapotrzebowanie na wodę jest 
szczególnie wysokie. Niedobór 
wody w tych fazach rozwojowych 
jest odpowiedzialny za przyszłe 
ich plonowania i żadna z dostęp-
nych technologii nie jest w stanie 
ograniczyć tego niekorzystnego 
zjawiska – czytamy w liście do 
wojewody.

(pw)

Do ostatniego ziarnka
Geringhoff to producent hederów do kombajnów. 
Niedawno inżynierowie tej firmy znaleźli sposób na 
ograniczenie strat podczas koszenia zbóż.

Maszyny

System przygotowany przez 
konstruktorów nosi nazwę TruFlex 
Razor. Kluczem jest system dysz, 

które wydmuchują sprężone po-
wietrze, tak że to opływa ostrza 
hedera. Powietrze obiega w taki 
sposób, że spadające z kłosów 
ziarnka są wdmuchiwane do wnę-
trza kombajnu. Taki typ hederów 
testowano nawet na polach, gdzie 
zboże stało zbyt długo. Straty były 
niemal zerowe.

(pw)
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Co? Gdzie? Kiedy?
 Golub-Dobrzyń
 Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza wszystkich zainteresowanych do 

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

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

 Lipno
 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.

 Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Lipnie im. Czesława Janczarskiego oraz 
Komitet Organizacyjny „Wesprzyjmy Dzieci w Śpiączce” zaprasza na przedstawienie 
charytatywne dla dzieci pt. „Dwie Dorotki”. Cegiełki o wartości 7 zł do nabycia w se-
kretariacie przedszkola. Całość pozyskanych środków zostanie przekazana dla pacjen-
tów Kiliniki Budzik w Warszawie reprezentowanej przez panią Ewę Błaszczyk. Spektakl 
w lipnowskim kinie Nawojka 9 maja o godz. 9.30 i 11.30.

 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.

 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza osoby niepełnosprawne na inicjatywy organizo-
wane w ramach akcji Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego pn. „Majówka 
z kulturą i sztuką”. W ramach wydarzenia funkcjonować będą dwie wystawy „Twarz 
Anioła” – Doroty Kruszczyńskiej oraz „Polska na kartach” – Marka Niemira. Ponadto 
10 maja o godz. 10.00 zaplanowany jest Ogólnopolski Przegląd „Ulubione Pieśni Jana 
Pawła II” oraz otwarcie wystawy „Jan Paweł II – pamiętam”. Ekspozycje czynne będą 
w godzinach pracy jednostki. Bliższych informacji udziela – Dorota Otremba – Kierow-
nik Działu Animacji WDK, tel. 535436071.

 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)

rypińska Wiosna 
teatralna – program
DOMY KULTURY  RDK serdecznie dziękuje za liczne zgło-
szenia i zainteresowanie festiwalem. Poniżej zamieszczamy 
program i teatry, które zagoszczą na 45. Rypinskiej Wiośnie 
Teatralnej. Juz dziś Rypiński Dom Kultury zaprasza widzów, 
wstęp na wszystkie prezentacje jest wolny

16 maja 2019 r. – czwar-
tek:

11.00 – Uroczyste otwarcie 
45 Rypińskiej Wiosny Teatralnej

11.15 – Grupa Jaskółki – 
Przedszkole Miejskie nr 1 (ZSP 
nr 2 w Rypinie) - „Kot w butach”, 
reż. Beata Kurzawska, Marzena 
Nowakowska

12.10 – Grupa Krokusy – 
Przedszkole Miejskie nr 2 (ZSP 
nr 1 w Rypinie) - „Przygoda 
Szczepanka”, reż. Joanna Kucz-
marska

12.45 – Teatrzaki – Miejskie 
Centrum Kulturalne w Lipnie, 
„Gdy lew wybiera się do fryzje-
ra”, reż. Anna Sawicka – Borko-
wicz

13.15 – Kurtyna – Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Ra-
dominie, „Mały Książę”, reż. Da-
wid Stachowski

14.15 – A co tam 2 – Szkoła 
Podstawowa w Lubiewie, „Za-
mknijcie oczy”, reż. Beata Ziół-
kowska

14.45 – 16.30 PRZERWA
16.30 – Teatr Pacynka – 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 
w Bydgoszczy, „Pozytywka”, reż. 
Wioleta Górska – Nowik

17.20 – Teatr Witraż – Mło-
dzieżowy Dom Kultury nr 4 
w Bydgoszczy, „Wielki mały 
człowiek”, reż. Wioleta Górska 
– Nowik

18.15 – Teatr Naniby - Mło-
dzieżowy Dom Kultury nr 4 
w Bydgoszczy, „Wodylanie”, reż. 
Wioleta Górska – Nowik

19.00 – Stowarzyszenie 
Edukacyjno – Teatralne Teatr 
Nasz we Włocławku, „Pour la 
Vie” reż. Sylwia Czerwińska - 
Modrzejewska

20.10 – Teatr Eksperymen-
talny Poszukiwań Twórczych 
Epidemia - z Bierunia, „Rekrut”, 
reż. Michał Sabat

17 maja 2019 r. – piątek:
11.00 – Teatr Bene Nati – 

Liceum Ogólnokształcące w Lip-
nie, „One” reż. Wanda Mróz

11.50 – Talia – Zespół Szkół 
w Chrostkowie, „Elika”, reż. Anna 
Gołębiewska – Polak

12.45 – Amoże – Gminne 
Centrum Kulturalno Bibliotecz-
ne w Samborowie, „Gliniane 
Serca”, reż. Anna Gęstwicka

13.20 – Teatr 4-5-6+ - Szko-
ła Podstawowa w Czernikowie, 
„Wolność”, reż. Dorota Pucińska

14.00 – Grupa Teatralna 
Młodzi Ło/Men – Miejski Ośro-

dek Kultury w Lubawie, “Kenop-
sia”, reż. Monika Kazimierczyk

14.30 – 16.00  Przerwa
16.00 –  Teatr Przebudze-

ni – Ostróda, „Istny Cyrk”, reż. 
Monika Kazimierczyk, Dariusz 
Wychudzki

17.20 –  Pingwiny – Centrum 
Kultury i Sztuki w Sierpcu, „Sza-
fa” reż. Katarzyna Moskal

18.10 –  Grupa Teatralna Ło/
Men – Miejski Ośrodek Kultury 
w Lubawie, “Dieta”, reż. praca 
zbiorowa pod okiem Moniki Ka-
zimierczyk

19.00 – Teatr Poświęcony 
z Katowic, „Dobra Zwrotka”, reż. 
Jarosław Filipski

20.00 – Teatr Krzesiwo 
z Warszawy, „Sztuka latania”, 
reż. Ryszard Polaszek

18 maja 2019 r. – sobota:
12.00 – Teatr Czwarte Mia-

sto „Książe Papusz i przyjaciele”, 
spektakl dla dzieci

13.30 – Film dokumental-
ny pt. „45 mgnień Rypińskiej 
Wiosny Teatralnej” reż. Andrzej 
Pawlewicz

14.30 – spotkanie z aktorem 
Piotrem Szwedesem

15.30 – 16.30 PRZERWA
16.30 – werdykt
17.00 – SPEKTAKL NA FIL-

NAŁ: monodram Katarzyny Ko-
łeczek pt. „Co modna Pani wie-
dzieć powinna”

(red)

Dwadzieścia wydanych 
płyt, nagrania z amerykański-
mi gwiazdami bluesa jak m. in. 
Charlie Musselwhite czy Louisia-
na Red, koncerty supportujace 
gwiazdy bluesa światowego for-
matu: B.B.King (Warszawa 1996) 
czy Blues Brothers (Norymberga 
1989). Kilka tysięcy koncertów 
w Polsce i praktycznie w całej 
Europie, także w USA, a nawet 
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, jaz-
zu i piosenki autorskiej. Sławek 
jest autorem całego repertuaru 
grupy i kilku prawdziwych prze-
bojów jak „Szósta zero dwie”, 
„Blues mieszka w Polsce”, „John 
Lee Hooker” czy „Chory na blu-
esa”.

Nocna Zmiana Bluesa to już 
klasyka! Świadczą o tym m. in. 
hasła w encyklopediach muzycz-
nych, CD z serii „Złota kolekcja” 
wydawnictwa EMI Poland czy 
występ w popularnym programie 
„Szansa na sukces” w TVP. Sławek 
Wierzcholski to wirtuoz harmo-
nijki i autor dwóch popularnych 
podręczników gry na tym instru-
mencie. 

(red)

Koncerty

Nocna Zmiana Bluesa w muszli
Z przyczyn niezależnych od organizatora koncert zespołu Nocna Zmiana Bluesa 
zaplanowany na 10 maja został przełożony na 7 czerwca jako wydarzenie towa-
rzyszące obchodom Dni Miasta. Koncert odbędzie się w miejskiej Muszli. Wstęp 
bezpłatny. 



09.05.2019-15.05.2019

Genialny film, który można oglądać bez końca. Quentin Taranti-
no po jednej i Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio oraz Christoph Waltz 
po drugiej stronie kamery gwarantują mistrzowski poziom i trzeba 
powiedzieć, że nie ma mowy o rozczarowaniu. Ktoś może nie lubić 
westernów, ale ten film i tak mu się spodoba. Jedyna uwaga: spora 
odporność psychiczna i tolerancja na przemoc, pot i krew. Ale cóż, 
Tarantino nie kręci wieczorynek...

Bohaterem Django jest tytułowy czarnoskóry niewolnik (Jamie 
Foxx), który po wyzwoleniu przez niemieckiego łowcę głów (Chri-
stoph Waltz) przemierza z nim południe Stanów Zjednoczonych 
w poszukiwaniu wyjętych spod prawa, a później – w celu odnale-
zienia żony Django. Trop wiedzie do właściciela plantacji niewolni-
czej (Leonardo DiCaprio)....

Django
TV Puls  |  Piątek  |  21:50
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 168 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 479 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 72 s. 6 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 124 
  s. 10 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 88 
  s. 7 - serial
11:30 Korona królów odc. 219 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda
12:35 To się opłaca
12:55 Domy zwierząt odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 480 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Leśniczówka odc. 119 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 169 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3486
18:30 Korona królów odc. 220 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 274 
  s. 21 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 52
23:50 Ocaleni odc. 59
00:55 Tanie dranie - Moroz  
  i Kłopotowski komentują świat 
  odc. 98

06:00 Ukryta prawda odc. 565 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 68 - serial

07:55 Szpital odc. 266 - serial

08:50 Big Brother odc. 41

09:50 Big Brother Pobudka odc. 39

09:55 Zakochani po uszy odc. 64 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 93 - serial

12:45 19+ odc. 94 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 330 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 39

14:20 Sąd rodzinny odc. 69 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 106 - serial

16:20 Szpital odc. 267 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 39

17:25 Prawo Agaty odc. 4 s. 2 - serial

18:25 Ugotowani odc. 3 s. 12

19:30 Zakochani po uszy odc. 65 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 42

21:00 Blues Brothers - komedia

23:40 Big Brother Nocą odc. 32

00:15 Półsłodki ciężar - komedia

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 3 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 30 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 26 
  - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 10
09:00 Septagon odc. 67 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 29
11:25 Sekrety sąsiadów odc. 16 - serial
11:55 Mecenas Lena Barska 
  odc. 16 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 174 
  - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 97
15:00 Policjantki i policjanci odc. 542 
  - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 75 
  - serial
17:00 Joker odc. 75
18:00 Septagon odc. 68 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 543 
  - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 300 - serial
21:00 Czego pragną kobiety - komedia
23:40 Śmierć na talerzu odc. 5 - serial
00:40 Śmierć na talerzu odc. 6 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 39

07:00 Zbuntowany anioł odc. 216

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 94 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 45 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 61 

  s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 11 

  s. 8 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 12 

  s. 8 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 10 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 11 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 72 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 45 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 46 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 94 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 95 s. 3 - serial

20:00 Nietykalni - komedia

22:10 Kabaretowe gogle i boks odc. 5

22:50 Kabaretowe gogle i boks odc. 6

23:25 Wybuchowy duet - komedia

00:55 Chłopcy pani Brown odc. 2 

  s. 2 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Ślepy tor - film

09:15 Złote koło - film

11:00 Sława i chwała odc. 5 - serial

12:10 Sława i chwała odc. 6 - serial

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Taśmy Kultury odc. 17

13:45 Taśmy Kultury odc. 18

14:10 Chopin. Pragnienie miłości 

  - dramat

16:20 Mur - film

18:00 Gintrowski - film

18:55 Teledyski

19:20 Pegaz odc. 127

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Frontera - dramat

22:10 Koło pióra odc. 10

22:35 Scena klasyczna odc. 49

23:25 Szukając Vivian Maier - film

01:00 Miara człowieka - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 557
06:55 Dziennik telewizyjny
07:40 Wyścig w przestworzach 
  odc. 3 - serial
08:45 Gorzkie zwycięstwo - film
09:30 Po PRL-u odc. 10
09:55 Ostatni raport - film
10:35 Sensacje XX wieku odc. 46
11:10 Hiszpania. Narodziny imperium 
  odc. 2 - film
12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 14
12:20 Czas honoru odc. 38 - serial
13:20 Plemienna sztuka przetrwania 
  odc. 3 s. 2 - serial
14:15 Dziewicza Nowa Zelandia 
  odc. 2 - serial
15:05 Siedemnastu wspaniałych - film
15:40 Lusitania - minuty, które 
  wstrząsnęły światem - film
16:45 Nadzieja z bibuły - film
17:40 Było, nie minęło - kronika 
  zwiadowców historii
18:10 Taśmy bezpieki odc. 76
18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 14
18:55 Wyścig w przestworzach 
  odc. 4 - serial
19:55 Wojna wietnamska odc. 1 - serial
21:05 Cała prawda o Jerzym  
  Waszyngtonie - film
22:00 Spór o historię odc. 168
22:45 Szerokie tory odc. 67
23:20 Tajne akta III Rzeszy odc. 6 
  - serial
00:25 Sekrety wykute w kamieniu 
  odc. 1 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków 
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 Próba wiary - serial
23:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

05:40 Na dobre i na złe odc. 742 
  - serial
06:35 Operacja Zdrowie! odc. 4
07:10 Na sygnale odc. 54 - serial
07:35 Ogrodowi odc. 15
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra
11:25 Rodzinka.pl odc. 168 s. 7 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2060 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 77 - serial
14:10 Na dobre i na złe odc. 742 
  - serial
15:10 Górski lekarz odc. 89 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 53 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 67 s. 3 - serial
19:10 Na sygnale odc. 55 - serial
19:40 Barwy szczęścia odc. 2060 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2061 
  - serial
20:45 Europa da się lubić - 15 lat 
  później odc. 2
22:00 Big Music Quiz odc. 8
23:05 Na sygnale odc. 231 - serial
23:35 Miłość i inne używki - komedia
01:35 La La Poland odc. 17 s. 2

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 5

07:50 Doradca smaku odc. 38 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2451

11:00 Ukryta prawda odc. 1040 - serial

13:00 Szkoła odc. 692 - serial

14:00 19+ odc. 393 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 5

15:30 Szkoła odc. 693 - serial

16:30 19+ odc. 394 - serial

17:00 Szpital odc. 930 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1041 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5668

20:10 Doradca smaku odc. 39 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2872 - serial

20:55 Milionerzy odc. 270

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 19

22:35 Ile waży koń trojański? - komedia

01:05 Brudna robota - czysty zysk 

  odc. 1 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 736 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 737 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 132 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 615 - serial
12:00 Gliniarze odc. 176 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 497 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2878 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 368 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4143
16:30 Na ratunek 112 odc. 345 - serial
17:00 Gliniarze odc. 335 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2879 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 445 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 140
21:10 Przyjaciółki odc. 156 s. 13 - serial
22:15 Ślad odc. 70 s. 2 - serial
23:20 Sekstaśma - komedia
01:20 Chirurdzy odc. 157 - serial

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1288

07:00 Strażnik Teksasu odc. 189 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 48 

  s. 4 - serial

09:00 Gwiazdy kabaretu odc. 11

10:00 Galileo odc. 197

11:00 V.I.P. odc. 10 s. 3 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 89 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 35 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 28 - serial

14:15 MacGyver odc. 69 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 2 - serial

16:15 Drużyna A odc. 10 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 80 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 76 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 69 - serial

20:00 Galileo odc. 198

21:00 CSI: Cyber odc. 19 - serial

22:00 CSI: Cyber odc. 20 - serial

22:55 Zakładnik z Wall Street - thriller

01:00 STOP Drogówka odc. 106

07:15 Shimmer i Shine odc. 29 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 20 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 9 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 96 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 16 
  s. 2 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 31 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 4 - serial
09:15 Wielka podróż Bolka i Lolka 
  odc. 4 - serial
09:30 Domisie
10:00 Nieziemscy 
10:15 Strażak Sam odc. 9 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 19 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 14 s. 5 
  - serial
10:45 Nasze zwierzaki odc. 64
11:05 Sara i Kaczorek odc. 27 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 28 - serial
11:25 My little pony odc. 5 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 10 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 8-10 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 22 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 45 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 17 
  s. 2 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 45 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 44 - serial
13:55 Zaczarowany świat odc. 8 - serial
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 34 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 51 - serial
14:40 Tabaluga odc. 38 - serial
15:10 Nieziemscy
15:25 Yakari odc. 20 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 24
16:30 Dinotrux odc. 50 - serial
17:00 Transformers: Rescue Bots 
  odc. 26 s. 3 - serial
17:25 Nasze zwierzaki odc. 65
17:45 Sara i Kaczorek odc. 29 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 30 - serial
18:05 My Little Pony odc. 6 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 51 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 22 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 123 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 20 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 18 
  s. 2 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 189
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 60 
  - serial
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 169 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 480 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 73 s. 6 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 125 
  s. 10 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 89 
  s. 7 - serial
11:30 Korona królów odc. 220 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy odc. 190
12:55 Podniebne safari - film
14:00 Elif odc. 481 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
16:05 Wieczna miłość odc. 170 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3487
18:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 34
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
  odc. 77
23:30 Wiktoria odc. 15 s. 2 - serial
00:30 El Príncipe - dzielnica zła 
  odc. 32 - serial

06:00 Ukryta prawda odc. 566 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 69 - serial

07:55 Szpital odc. 267 - serial

08:50 Big Brother odc. 42

09:50 Big Brother Pobudka odc. 40

09:55 Zakochani po uszy odc. 65 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 95 - serial

12:45 19+ odc. 96 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 331 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 40

14:20 Sąd rodzinny odc. 70 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 107 - serial

16:20 Szpital odc. 268 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 40

17:25 Prawo Agaty odc. 5 s. 2 - serial

18:25 Przyjaciele odc. 16 s. 6 - serial

18:55 Ugotowani odc. 4 s. 12

20:00 Big Brother odc. 43

21:00 To skomplikowane - komedia

23:35 Lara Croft: Tomb Raider - film

01:40 Druga strona medalu odc. 5 s. 2

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 4 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 31 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 27 
  - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 11
09:00 Septagon odc. 68 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 30
11:25 SuperPies odc. 17
11:55 Mecenas Lena Barska 
  odc. 17 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 175 
  - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 203
15:00 Policjantki i policjanci odc. 543 
  - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 76 
  - serial
17:00 Joker odc. 76,
18:00 Septagon odc. 41 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 544 
  - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 22
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 297 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 298 - serial
23:00 Pocałunek śmierci - film
00:55 Zagadkowe zgony odc. 13 
  - serial

06:00 Słodka miłość odc. 40

07:00 Zbuntowany anioł odc. 217

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 95 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 46 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 62 

  s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 12 

  s. 8 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 13 

  s. 8 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 11 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 12 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 73 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 46 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 47 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 95 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 96 s. 3 - serial

20:00 Terrorysta - film 

21:50 Django - western

01:10 Snajper: Duch wojownika - thriller

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Pies - komedia

09:20 Mur - film

11:00 Sława i chwała odc. 7 - serial

12:10 Panny i wdowy odc. 1 - serial

13:05 Studio Kultura - rozmowy

13:20 Stanisław Moniuszko - Msza 
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14:10 Pajęczarki - komedia

16:10 Szczęśliwy brzeg - film

18:00 Amerykanin w PRL-u - film

18:55 Teledyski

19:25 Koło pióra odc. 10

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 147

20:25 Śmierć Ludwika XIV - dramat

22:30 Brian Johnson: Życie w trasie 

  odc. 3 - serial

23:25 Tygodnik kulturalny

00:10 Muzyczne traumy - film

06:50 Był taki dzień odc. 558

06:55 Dziennik telewizyjny

07:40 Wyścig w przestworzach 

  odc. 4 - serial

08:45 Rodziny Wyklętych mają głos 

  odc. 4

09:20 Nadzieja z bibuły - film

10:15 Sensacje XX wieku odc. 48

10:45 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 1 - serial

11:40 Elegia na śmierć Roja - film

12:15 Polska Kronika Filmowa odc. 14

12:30 Czas honoru odc. 39 - serial

13:25 Afryka odc. 1 - serial

14:30 Odkryć tajemnicę odc. 6 - serial

15:30 Helikoptery w akcji odc. 2 - serial

16:30 Nowa Huta walczy - film

17:40 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 6 - serial

18:10 Ex libris

18:30 Polska Kronika Filmowa odc. 14

18:45 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 1 - serial

19:45 Stefan Starzyński - śledztwo 

  umorzono - film

21:00 Historia na sprzedaż odc. 1 - serial

22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 

  w DTV odc. 74

22:35 Szerokie tory odc. 79

23:10 Wojna wietnamska odc. 1 - serial

00:20 Słynne jednostki specjalne 

  odc. 1 - serial

08:00 Informacje
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
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
11:35 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
11:45 W góreckim domku ogrodnika 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia
12:20 Paweł VI papież czasów burzy 
  odc. 1 - serial
14:05 Święty na każdy dzień 
14:10 Nieoczekiwana podróż - film
14:40 Izba Pamięci Pułkownika 
  Kuklińskiego 
14:45 Niezwykłości przyrody Nowej 
  Zelandii
14:55 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
  z Koronką do Bożego 
  Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
  - serial
17:00 Misjonarze Afryki - Ojcowie Biali
17:15 Święty na każdy dzień 
17:20 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
19:00 Msza święta w intencji Ofiar 
  katastrofy smoleńskiej 
  w Bazylice Archikatedralnej 
  pw. Męczeństwa św. Jana 
  Chrzciciela w Warszawie
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 32 - serial
22:40 Prawdziwie spadła z nieba - film
23:40 Procesja dziejów

05:45 Egzamin z życia odc. 36 - serial
06:40 Anna Dymna - spotkajmy się
07:10 Na sygnale odc. 55 - serial
07:35 Ogrodowi odc. 16
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra
11:25 Rodzinka.pl odc. 169 s. 7 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2061 
  - serial
12:25 Dni Otwarte Funduszy 
  Europejskich  
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 78 - serial
14:00 Coś dla Ciebie odc. 201
14:35 Operacja Zdrowie! odc. 24
15:10 Górski lekarz odc. 90 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 54 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 68 s. 3 - serial
19:05 Na sygnale odc. 56 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 2061 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2062 
  - serial
20:45 O mnie się nie martw odc. 127 
  s. 10 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 261 - serial
22:20 La La Poland odc. 18 s. 2
22:55 Chemia - dramat
00:50 Wszystko zostaje w rodzinie 
  - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 5

07:50 Doradca smaku odc. 39 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2452

11:00 Ukryta prawda odc. 1041 - serial

12:00 Szpital odc. 930 - serial

13:00 Szkoła odc. 693 - serial

14:00 19+ odc. 394 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 5

15:30 Szkoła odc. 694 - serial

16:30 19+ odc. 395 - serial

17:00 Szpital odc. 931 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1042 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5669

20:00 Legion samobójców - film 

22:40 12 małp - film

01:15 Kuba Wojewódzki odc. 24 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 738 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 133 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 616 - serial
12:00 Gliniarze odc. 177 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 498 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2879 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 369 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 4144
16:30 Na ratunek 112 odc. 346 - serial
17:00 Gliniarze odc. 336 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2880 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 446 - serial
20:05 Dancing with the Stars. Taniec 
  z gwiazdami odc. 93 s. 9
22:15 Jak rozpętałem II wojnę światową 
  - komedia
00:00 Jądro Ziemi - film
03:00 Tajemnice losu odc. 3284

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1289

07:00 Strażnik Teksasu odc. 190 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 49 

  s. 5 - serial

09:00 Nokaut odc. 10 - serial

10:00 Galileo odc. 198

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

12:00 Miodowe lata odc. 69 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 76 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 29 - serial

14:15 MacGyver odc. 70 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 3 - serial

16:15 Drużyna A odc. 11 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 81 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 44 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 57 - serial

20:00 Galileo odc. 199

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 72 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 73 - serial

22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 17 - serial

23:55 Teren prywatny - thriller

01:50 Benny Hill odc. 71

07:15 Shimmer i Shine odc. 30 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 21 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 10 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 97 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 17 
  s. 2 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 33 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 5 - serial
09:15 Wielka podróż Bolka i Lolka 
  odc. 5 - serial
09:30 Domisie
10:00 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
  odc. 57
10:15 Strażak Sam odc. 10 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 20 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 15 s. 5 
  - serial
10:45 Nasze zwierzaki odc. 65
11:05 Sara i Kaczorek odc. 29 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 30 - serial
11:25 My Little Pony odc. 6 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 12 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 12-14 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 23 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 46 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 18 
  s. 2 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 46 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 45 - serial
13:55 Budzik
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 52 - serial
14:40 Tabaluga odc. 39 - serial
15:10 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
  odc. 152
15:25 Yakari odc. 21 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 25
16:30 Dinotrux odc. 51 - serial
17:00 Transformers: Rescue Bots 
  odc. 1 s. 2 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 11 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 31 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 32 - serial
18:05 My little pony odc. 7 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 52 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 23 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 124 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 21 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 19 
  s. 2 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
 cała Polska czyta dzieciom 
 odc. 190
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 62 
  - serial
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 13 
  - serial
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06:00 Klan odc. 3485
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra 
08:00 Pełnosprawni
08:20 To był rok!
08:30 Wojsko-polskie.pl
08:55 Studio Raban odc. 76
09:20 Rodzinny ekspres odc. 80
09:50 Korona królów - taka historia… 
  odc. 34
10:20 Korona królów odc. 217 - serial
10:50 Korona królów odc. 218 - serial
11:25 Korona królów odc. 219 - serial
11:55 Korona królów odc. 220 - serial
12:25 Wokół mórz odc. 20 - serial
12:50 Z pamięci - rozmowy   
 z Andrzejem Doboszem odc. 30
13:00 Piknik „Poznaj Dobrą Żywność’
13:40 Okrasa łamie przepisy odc. 212
14:10 Jak to działa? odc. 176
14:45 Wiktoria odc. 15 s. 2 - serial
15:45 To był rok! odc. 7
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych odc. 10 - serial
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:35 Gorący pościg - komedia
22:10 Audycje komitetów wyborczych
22:45 Echo serca odc. 16 - serial
23:45 Pełny magazynek - dramat
01:50 Jaka to melodia?

05:50 Ukryta prawda odc. 567 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 39

09:55 Big Brother odc. 40

10:55 Big Brother odc. 41

11:55 Ukryta prawda odc. 327 - serial

12:55 Przyjaciele odc. 16 s. 6 - serial

13:25 Dziewczyny z drużyny III 

  - komedia

15:35 Nancy Drew i tajemnice 

  Hollywood - komedia

17:45 Niania i wielkie bum - komedia

20:00 Big Brother odc. 44

21:00 Seks w wielkim mieście 

  - komedia

23:55 Big Brother Nocą odc. 8

00:30 Scott Pilgrim kontra reszta 

  świata - film

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 50 - serial
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 51 - serial
06:55 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 52 - serial
07:30 101 dalmatyńczyków  
  odc. 1 - serial
07:55 101 dalmatyńczyków  
  odc. 2 - serial
08:25 Flintstonowie odc. 41 - serial
08:55 Flintstonowie odc. 42 - serial
09:30 Superpsiaki - film
11:05 Policjantki i policjanci odc. 540 
  - serial
12:05 Policjantki i policjanci odc. 541 
  - serial
13:05 Policjantki i policjanci odc. 542 
  - serial
14:05 STOP Drogówka odc. 204
15:05 Eko-jaja - komedia
17:05 Pokój 112 - Policjantki i policjanci 
  - film
18:45 Domowe rozgrywki odc. 1
19:00 Galileo odc. 746
20:00 Policjantki i policjanci odc. 543 
  - serial
21:00 Policjantki i policjanci odc. 544 
  - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 299 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 300 - serial
00:00 Potępiony 2 - film 
01:55 Sekrety sąsiadów odc. 16 - serial

05:50 Czynne całą dobę odc. 3 - serial

06:25 Czynne całą dobę odc. 4 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 19 s. 4

07:50 Tajemnice medyczne  

  odc. 18 - serial

08:50 13. posterunek odc. 22 

  s. 2 - serial

09:30 13. posterunek odc. 23 

  s. 2 - serial

10:10 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 92 s. 3 - serial

11:05 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 93 s. 3 - serial

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 94 s. 3 - serial

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 95 s. 3 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 96 s. 3 - serial

15:05 Rodzinny interes odc. 35 - serial

16:05 Rodzinny interes odc. 36 - serial

17:05 Rodzinny interes odc. 37 - serial

18:20 Agent z przypadku - komedia

20:00 Bez twarzy - thriller

22:50 Tokarev. Zabójca z przeszłości 

  - film 

00:45 Wyścig śmierci III: Piekło - film

07:00 Teledyski

07:30 Informacje kulturalne 

07:45 Zaśpiewajmy to jeszcze 

  raz odc. 8

08:30 Przygody psa Cywila  

  odc. 5 - serial

09:05 Przygody psa Cywila  

  odc. 6 - serial

09:40 Tygodnik kulturalny

10:35 Sztuka Hiszpanii odc. 2 - serial

11:35 Fabryka - dramat

12:10 Wydarzenie aktualne 

12:45 Prognoza pogody - film

14:25 Klucz do Salvadora Dalego - film

15:30 One. Kobiety Kultury odc. 10

16:05 Grona gniewu - dramat

18:20 Dranie w kinie odc. 58

19:00 10. Międzynarodowy Konkurs 

  Wokalny im. Stanisława 

  Moniuszki - gala otwarcia 

22:10 Werdykt - dramat

00:25 Iggy Pop plays Baloise Session

06:15 Był taki dzień odc. 559

06:20 Dziennik telewizyjny

06:55 Wszystkie kolory świata 

  odc. 5 - serial

08:00 Koło się kręci odc. 19

08:20 Zakochaj się w Polsce odc. 37 s. 1

08:45 U Pana Boga w ogródku 

  odc. 12 - serial

10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 179

10:40 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 3 s. 2 - serial

11:40 Dziewicza Nowa Zelandia 

  odc. 2 - serial

12:35 Zamarznięta planeta odc. 4 - serial

13:35 Szerokie tory odc. 75

14:10 Podróże z historią odc. 1 s. 1

14:40 Hiszpania. Narodziny imperium 

  odc. 2 - film

15:45 Spór o historię odc. 196

16:30 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 1 - serial

17:20 Marzyciele odc. 30

17:50 Drogi wolności odc. 1 - serial

18:55 Pułkownik Kukliński - film

20:00 Cała prawda o Jerzym  

  Waszyngtonie - film

21:05 Stawka większa niż życie 

  odc. 18 - serial

22:10 Zapomniany przyjaciel. Rzecz 

  o Herbercie Hooverze - film

23:15 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 1 - serial

01:10 Prawdziwe męstwo - western

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
  VII rok 
10:00 Informacje dnia
10:15 Święty na każdy dzień 
10:25 Myśląc Ojczyzna 
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia
12:20 Mała Nellie od Świętego Boga 
12:50 Porady medyczne bonifratrów 
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Paweł VI papież czasów burzy 
  odc. 2 - film
15:30 Wierzę w Boga 
16:00 Informacje dnia
16:10 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
16:15 Piloci. Biało-czerwoni z Dęblina 
  - 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 „Trzy krople krwi” w hołdzie 
  bohaterom powstań śląskich 
23:25 Filmowe życiorysy

05:55 Barwy szczęścia odc. 2058 
  - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2059 
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1442 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:20 Pytanie na śniadanie - ekstra
11:50 To je Borowicz. Podróże 
  ze smakiem odc. 23
12:20 Dni Otwarte Funduszy 
  Europejskich 
12:30 Bake off - Ale ciacho! odc. 51
13:30 Na sygnale odc. 231 - serial
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:20 O mnie się nie martw odc. 127 
  s. 10 - serial
16:20 Zmiennicy odc. 10 - serial
17:20 Słowo na niedzielę 
17:35 Audycje komitetów wyborczych 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Kroniki F1 odc. 7
18:35 Postaw na milion
19:30 Postaw na milion - kulisy  
19:40 Lajk! odc. 45
20:05 Europa da się lubić - 15 lat 
  później odc. 3
21:15 Sierocki na sobotę
22:15 Fighter - dramat
00:20 Jarhead: Żołnierz piechoty 
  morskiej 

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1158

11:00 Na Wspólnej odc. 2869 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2870 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2871 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2872 - serial

12:50 MasterChef Junior odc. 10 s. 4

14:25 Agent - gwiazdy odc. 11 s. 4

15:25 Efekt domina odc. 1 s. 6

16:00 Brudna robota - czysty zysk 

  odc. 1 - serial

17:00 Dorota inspiruje odc. 1 s. 2

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 19

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5670

20:00 Chyłka - Zaginięcie odc. 7 - serial

21:00 Jeszcze dłuższe zaręczyny 

  - komedia

23:40 Legion samobójców - film 

02:10 Uwaga! odc. 5670 

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:25 SpongeBob Kanciastoporty - film

10:10 Ewa gotuje odc. 362

10:45 Sekrety rodziny odc. 25 - serial

11:45 Sekrety rodziny odc. 26 - serial

12:45 Sekrety rodziny odc. 27 - serial

13:45 Świat według Kiepskich 

  odc. 206 - serial

14:25 Świat według Kiepskich 

  odc. 207 - serial

15:05 Świat według Kiepskich 

  odc. 208 - serial

15:45 Kabaret na żywo odc. 59

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 159

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 160

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 447 - serial

20:10 Madagaskar II - film

22:00 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 108 s. 11

00:05 Babilon MMA 8 w Pruszkowie 

  MMA 

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1290

07:00 Detektyw Monk odc. 5 s. 8 

  - serial

07:55 Detektyw Monk odc. 6 s. 8 

  - serial

08:55 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 11 - serial

09:25 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 12 - serial

09:55 Dzielna Mysz odc. 8 - serial

10:05 Jaś Fasola odc. 12 - serial

10:45 Amerykańska opowieść: Fievel 

  rusza na Zachód - film

12:15 Diabeł z trzema złotymi włosami 

  odc. 5 - film

13:55 Columbo odc. 1 - serial

15:50 Tajemnica Armana - film

17:50 Dogonić kosmos - film

20:00 Galileo odc. 200

21:05 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 74 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 75 - serial

23:00 8 Francuzek - film

00:25 Hawaii 5.0 odc. 8 s. 6 - serial

07:15 Shimmer i Shine odc. 31 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 22 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 11 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 98 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 18 
  s. 2 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 34 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 6 - serial
09:15 Wielka podróż Bolka i Lolka 
  odc. 6 - serial
09:30 Domisie
10:00 Supełkowe ABC odc. 136
10:15 Strażak Sam odc. 11 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 21 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 16 s. 5 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 11 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 31 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 32 - serial
11:25 My little pony odc. 7 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 13 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 15-17 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 24 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 47 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 19 
  s. 2 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 47 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 46 - serial
13:55 Zaczarowany świat odc. 1 - serial
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 35 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 53 - serial
14:40 Tabaluga odc. 40 - serial
15:10 Nieziemscy
15:25 Yakari odc. 22 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 26
16:30 Dinotrux odc. 52 - serial
17:00 Transformers: Rescue Bots 
  odc. 2 s. 2 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 15 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 33 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 34 - serial
18:05 My little pony odc. 8 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 53 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 24 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 125 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 22 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 20 
  s. 2 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 271
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 63 
  - serial
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05:35 Klan odc. 3487
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
  Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
  Łagiewnikach
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Zakochaj się w Polsce odc. 118
09:05 Ziarno odc. 707
09:40 Tootsie - komedia
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Regina Coeli
12:15 Między ziemią a niebem
12:55 Misja w Afryce odc. 14 - serial
13:10 Z pamięci - rozmowy  
  z Andrzejem Doboszem odc. 31
13:25 Dynastie odc. 2 - serial
14:30 Weterynarze z sercem 
  odc. 66 - serial
15:05 Pensjonat nad rozlewiskiem 
  odc. 7 - serial
16:00 The Wall. Wygraj marzenia 
  odc. 77
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz odc. 274 
  s. 21 - serial
18:30 Jaka to melodia?
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Stulecie Winnych odc. 11 - serial
21:15 To był rok! odc. 8
22:20 Audycje komitetów wyborczych 
22:45 Tak to się teraz robi - komedia
00:40 Gorący pościg - komedia

05:50 Ukryta prawda odc. 568 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 42

09:55 Big Brother odc. 43

10:55 Zakochani po uszy odc. 62 

  - serial

11:30 Zakochani po uszy odc. 63 

  - serial

12:00 Zakochani po uszy odc. 64 

  - serial

12:35 Zakochani po uszy odc. 65 

  - serial

13:10 Przyjaciele odc. 16 s. 6 - serial

13:45 Niania i wielkie bum - komedia

16:05 Lara Croft: Tomb Raider  - film

18:15 Johnny English - komedia

20:00 Big Brother Arena odc. 9

21:40 Lara Croft Tomb Raider: Kolebka 

  życia - film

00:05 Zielona strefa - film 

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 52 - serial

06:35 101 dalmatyńczyków  

  odc. 2 - serial

07:00 101 dalmatyńczyków  

  odc. 3 - serial

07:30 101 dalmatyńczyków  

  odc. 4 - serial

07:55 Dzielna Mysz odc. 24 - serial

08:20 Ciekawski George - film

10:05 Galileo odc. 745

11:05 Galileo odc. 746

12:05 Nasza niania jest agentem 

  - komedia

14:05 Ostatni legion - film

16:25 Czego pragną kobiety - komedia

19:00 Galileo odc. 747

20:00 Osaczony - thriller

22:35 Koszmar z ulicy Wiązów - horror

00:30 Śmierć na talerzu odc. 7 - serial

06:00 Flash odc. 1 s. 2 - serial

07:00 Flash odc. 2 s. 2 - serial

08:00 Przygody Merlina odc. 2 

  s. 5 - serial

09:00 Jankes i dama odc. 2 - serial

10:00 Turner i Hooch - komedia

12:00 Agent z przypadku - komedia

13:55 Najpiękniejsze baśnie braci 

  Grimm  - film

15:20 Instrukcji nie załączono 

  - komedia

17:45 Nietykalni - komedia

20:00 John Wick 2 - thriller

22:15 Koliber - film 

00:15 Operacja Delta Force II: Na 

  ratunek - film 

07:00 Teledyski

07:20 Laureaci 10. Międzynarodowego 

  Konkursu Wokalnego 

  im. Stanisława Moniuszki

07:45 Dranie w kinie odc. 58

08:30 Wszystkie stworzenia duże 

  i małe odc. 45 - serial

09:40 Spotkania z muzyką odc. 30

10:45 Kopciuszek - spektakl 

11:50 Trzeci punkt widzenia odc. 288

12:20 Boleś - film

12:40 Pułkownik Kwiatkowski - komedia

14:55 Chuligan literacki

15:35 Koncert na 15-lecie wejścia 

  Polski do Unii Europejskiej

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

  odc. 532

18:05 Dziewczyny do wzięcia - komedia

19:05 Mała sprawa - film

20:00 Kultura na żywo

21:15 Rejs wyklętych - dramat

00:00 Trzeci punkt widzenia odc. 288

00:35 Vive le Cinematograph! - film

06:15 Był taki dzień odc. 560

06:20 Dziennik telewizyjny 

07:05 Życie odc. 8 - serial

08:10 Droga od Chrystusa  

  do Konstantyna odc. 2 - film

09:15 Rycerze i rabusie odc. 1 - serial

10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 180

10:50 Afryka odc. 1 - serial

11:50 Odkryć tajemnicę odc. 6 - serial

12:55 Wielkie widowiska natury 

  odc. 6 - serial

13:55 Archiwum zimnej wojny

14:40 Stawka większa niż życie 

  odc. 18 - serial

15:45 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 6 - serial

16:20 Wielka gra

17:15 Wojownicy czasu odc. 25

17:50 Drogi wolności odc. 2 - serial

18:55 Zapomniany przyjaciel. Rzecz 

  o Herbercie Hooverze - film

19:55 Historia na sprzedaż odc. 1

20:55 Prawdziwe męstwo - western

23:10 Trzech kumpli - film

01:00 Uratowane z potopu - film

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

05:55 Barwy szczęścia odc. 2061 
  - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2062 
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1443 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:05 Najdziwniejsze pyszczki świata 
  odc. 3 - film
12:05 Dni Otwarte Funduszy 
  Europejskich 
12:15 O jeden most za daleko odc. 1
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces - Opole 2019 
  odc. 7
16:20 Na dobre i na złe odc. 742 
  - serial
17:15 Zainwestuj w marzenia 
  odc. 9 - serial
17:20 Audycje komitetów wyborczych 
17:45 Lechia Gdańsk - KGHM Zagłębie 
  Lubin: studio
17:50 Lechia Gdańsk - KGHM Zagłębie  
 Lubin
20:15 Kroniki F1 odc. 8
20:20 Valerian i Miasto Tysiąca Planet 
  - film
22:45 Aż do piekła - film 
00:40 Zniknięcie - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1159

11:00 Efekt domina odc. 5 s. 5

11:30 Co za tydzień odc. 900

12:00 Diagnoza odc. 11 s. 4 - serial

13:00 Szóstka odc. 6 - serial

14:00 Street Dance II - film

15:50 Czego pragną dziewczyny 

  - komedia

18:00 Big Brother Tydzień odc. 8

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5671

20:00 Robin Hood - film

22:55 Kiler - komedia

01:05 Big Brother Tydzień odc. 8

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 15 - serial

09:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 16 - serial

09:35 Wallace i Gromit: Klątwa królika 

  - film

11:30 Dobra wróżka - film

13:40 Madagaskar II - film

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 108 s. 11

17:35 Nasz nowy dom odc. 140

18:40 Domowe rozgrywki odc. 2

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 315

20:00 W rytmie serca odc. 51 

  s. 4 - serial

21:05 Kabaret na żywo odc. 60

23:15 Pewnego razu w Meksyku: 

  Desperado II - film 

01:30 Transformers: zemsta upadłych 

  - film

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1291

07:00 Benny Hill

07:35 Detektywi w akcji odc. 50 - serial

08:35 Galileo odc. 199

10:45 Dogonić kosmos - film

13:00 Gwiazdy kabaretu odc. 12

14:00 Nokaut odc. 1 - serial

15:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 267 - serial

16:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 268 - serial

17:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 269 - serial

18:00 Columbo odc. 1 - serial

20:00 Galileo odc. 201

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 76 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 77 - serial

22:55 Mściwe serce - thriller

00:50 Hawaii 5.0 odc. 9 s. 6 - serial

07:15 Shimmer i Shine odc. 32 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 23 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 12 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 99 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 19 
  s. 2 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 35 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 7 - serial
09:15 Wielka podróż Bolka i Lolka 
  odc. 7 - serial
09:30 Domisie
10:00 Teleranek odc. 84
10:15 Strażak Sam odc. 12 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 22 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 17 s. 5 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 15 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 33 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 34 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 8 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 14 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 18-20 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 25 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 48 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 20 
  s. 2 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 48 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 47 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 16
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 54 - serial
14:40 Tabaluga odc. 41 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki
15:25 Yakari odc. 23 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 27
16:30 Dinotrux odc. 24 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 3 s. 2 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 16 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 35 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 36 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 9 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 54 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 25 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 126 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 23 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 21 
  s. 2 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 191
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 64 
  - serial
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 170 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 481 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 74 s. 6 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 126 
  s. 10 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 90 
  s. 7 - serial
11:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 34
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Dynastie odc. 2 - serial
13:50 To był rok!
14:00 Elif odc. 482 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 212
16:05 Wieczna miłość odc. 171 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3488
18:30 Korona królów odc. 221 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:30 Leśniczówka odc. 120 - serial
21:00 Komedia romantyczna - spektakl
22:25 Audycje komitetów wyborczych 
23:00 Ekstradycja odc. 1 s. 2 - serial
00:05 Ukraińscy szeryfowie - film

06:00 Ukryta prawda odc. 569 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 70 - serial

07:55 Szpital odc. 268 - serial

08:50 Big Brother Tydzień odc. 8

09:50 Big Brother Pobudka odc. 41

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

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 97 - serial

12:45 19+ odc. 98 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 332 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 41

14:20 Sąd rodzinny odc. 71 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 108 - serial

16:20 Szpital odc. 269 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 41

17:25 Prawo Agaty odc. 6 s. 2 - serial

18:25 Ugotowani odc. 5 s. 12

19:30 Zakochani po uszy odc. 66 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 45

21:00 Moje córki krowy - komedia

22:50 Big Brother Nocą odc. 33

23:20 28 dni później - horror

01:45 Druga strona medalu odc. 2 s. 3

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 5 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 32 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 28 
  - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 12
09:00 Septagon odc. 41 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 31
11:25 Sekrety sąsiadów odc. 17 - serial
11:55 Galileo odc. 745
13:00 Detektywi w akcji odc. 176 
  - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 98
15:00 Policjantki i policjanci odc. 544 
  - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 77 
  - serial
17:00 Joker odc. 77
18:00 Nokaut odc. 10 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 545 
  - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 301 - serial
21:00 Gwiazdy kabaretu odc. 22
22:00 Galileo odc. 746
23:00 Suddenly - thriller
00:50 STOP Drogówka odc. 203

06:00 Słodka miłość odc. 41

07:00 Zbuntowany anioł odc. 218

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 96 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 47 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 63 

  s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 13 

  s. 8 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 14 

  s. 8 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 12 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 13 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 74 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 47 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 48 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 96 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 97 s. 3 - serial

20:00 Handel - film 

22:15 John Wick 2 - thriller

00:30 Król Skorpion III: Odkupienie 

  - film 

07:00 Teledyski

08:00 Studio Kultura - rozmowy

08:20 Ballada o ścinaniu drzewa 

  - komedia

09:10 Szczęśliwy brzeg - film

11:00 Panny i wdowy odc. 2 - serial

12:05 Panny i wdowy odc. 3 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Spotkania z muzyką odc. 30

14:30 Wrota Europy 

16:00 Dama kameliowa - dramat

18:00 W sprawie ducha - film

18:55 Teledyski

19:25 Którędy po sztukę odc. 11

19:30 Videofan odc. 91

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Karuzela - dramat

21:55 Artyści odc. 2 - serial

22:55 Kronos odc. 34

23:40 Aby do niedzieli - komedia

01:35 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 561

06:55 Dziennik telewizyjny 

07:45 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 1 - serial

08:55 Ex libris 

09:25 Nowa Huta walczy - film

10:25 Sensacje XX wieku odc. 50

11:00 Zamarznięta planeta odc. 4 - serial

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 14

12:20 Czas honoru odc. 40 - serial

13:15 Dreszcze - film

15:10 Wielkie widowiska natury 

  odc. 6 - serial

16:05 Spór o historię odc. 182

16:45 W walce tej nie ulegnę! 

17:25 Zamach majowy 

17:55 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:25 Flesz historii

18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 15

19:00 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 2 - serial

20:00 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 1 - serial

22:00 Archiwum zimnej wojny

22:40 Marzyciele odc. 30 

23:15 Odtajnione akcje szpiegowskie 

  odc. 4 - serial

00:10 Mała zagłada - film

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
09:30 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna 
11:35 Grunt to droga 
11:45 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Cud wirującego słońca 
  - prawdziwa historia objawień 
  fatimskich - film
12:50 Fatima - znak nadziei 
13:30 Koncert życzeń
14:20 Zawierz się Niepokalanej 
14:50 Chłopcy z Namugongo - film
15:30 Wywiad z Rektorem Sanktuarium 
  Fatimskiego Ks. Carlosem 
  Cabecinhas 
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 Sanktuarium Matki  
 Bożej Fatimskiej w Zakopanem  
 na Krzeptówkach
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. 122 
  - serial
23:05 Śladami apostoła Pawła 
  odc. 2 - serial

05:45 O mnie się nie martw odc. 127 
  s. 10 - serial
06:40 Coś dla Ciebie odc. 196
07:05 Na sygnale odc. 56 - serial
07:35 Ogrodowi odc. 17
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra
11:25 Rodzinka.pl odc. 170 s. 8 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2062 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 79 - serial
14:10 O mnie się nie martw odc. 127 
  s. 10 - serial
15:05 Górski lekarz odc. 91 - serial
15:50 Zainwestuj w marzenia 
  odc. 10 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 55 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Audycje komitetów wyborczych 
19:05 Rodzinka.pl odc. 69 s. 3 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 2062 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2063 
  - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
  odc. 106
20:55 M jak miłość odc. 1444 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”  
21:55 Za marzenia odc. 23 s. 2 - serial
22:45 Zainwestuj w marzenia 
  odc. 10 - serial
22:55 Trzynaście lat odc. 1 - serial
00:05 Fałszerze. Powrót sfory 
  odc. 6 - serial

05:50 Uwaga! odc. 5671 

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

  odc. 11 s. 3

07:55 Akademia ogrodnika odc. 11

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2453

11:00 Ukryta prawda odc. 1042 - serial

12:00 Szpital odc. 931 - serial

13:00 Szkoła odc. 694 - serial

14:00 19+ odc. 395 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 5

15:30 Szkoła odc. 695 - serial

16:30 19+ odc. 396 - serial

17:00 Szpital odc. 932 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1043 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5672

20:10 Doradca smaku odc. 40 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2873 - serial

20:55 Milionerzy odc. 271

21:35 Kiler-ów 2-óch - komedia

23:55 Chyłka - Zaginięcie odc. 7 - serial

00:55 Co za tydzień odc. 900 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 739 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 740 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 134 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 617 - serial
12:00 Gliniarze odc. 178 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 499 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2880 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 370 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 4145
16:30 Na ratunek 112 odc. 347 - serial
17:00 Gliniarze odc. 337 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2881 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 448 - serial
20:10 Transformers: zemsta upadłych 
  - film
23:30 Ślad odc. 71 s. 2 - serial
00:35 Pitbull - film 

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1292

07:00 Strażnik Teksasu odc. 191 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 50 

  s. 5 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 267 - serial

10:00 Galileo odc. 201

11:00 V.I.P. odc. 12 s. 3 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 57 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 44 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 30 - serial

14:15 MacGyver odc. 71 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 4 - serial

16:15 Drużyna A odc. 12 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 82 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 58 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 47 - serial

20:00 Galileo odc. 202

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 176 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 177 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 18 - serial

00:00 12 rund 3 - film

01:50 Benny Hill odc. 41

07:15 Shimmer i Shine odc. 33 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 24 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 13 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 100 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 20 
  s. 2 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 36 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 8 - serial
09:15 Wielka podróż Bolka i Lolka 
  odc. 8 - serial
09:30 Domisie
10:00 Mój zwierzyniec odc. 30
10:15 Strażak Sam odc. 13 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 23 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 18 s. 5 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 16 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 35 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 36 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 9 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 15 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 21-23 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 26 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 49 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 21 
  s. 2 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 49 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 48 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 17 - bajka
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 55 - serial
14:40 Tabaluga odc. 42 - serial
15:10 Mój zwierzyniec odc. 31
15:25 Yakari odc. 24 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 28
16:30 Dinotrux odc. 25 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 4 s. 2 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 17 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 37 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 38 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 10 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 55 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 26 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 127 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 24 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 22 
  s. 2 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 192
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 65 
  - serial
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05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 171 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 482 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 75 s. 6 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 127 
  s. 10 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 91 
  s. 7 - serial
11:30 Korona królów odc. 221 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy odc. 199
12:55 Wyspy czasów Odyseusza 
  odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 483 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Leśniczówka odc. 120 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 172 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3489
18:30 Korona królów odc. 222 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Audycje komitetów wyborczych 
21:00 64. Konkurs Piosenki Eurowizji 
  - Tel Awiw 2019
23:40 Miasto gniewu odc. 24 s. 2 
  - serial
00:25 Igła - thriller

06:00 Ukryta prawda odc. 570 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 71 - serial

07:55 Szpital odc. 269 - serial

08:50 Big Brother odc. 45

09:50 Big Brother Pobudka odc. 42

09:55 Zakochani po uszy odc. 66 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 99 - serial

12:45 19+ odc. 100 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 333 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 42

14:20 Sąd rodzinny odc. 72 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 109 - serial

16:20 Szpital odc. 270 s. 15 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 42

17:25 Prawo Agaty odc. 7 s. 2 - serial

18:25 Ugotowani odc. 6 s. 12

19:30 Zakochani po uszy odc. 67 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 46

21:00 Zielona strefa - film 

23:25 Big Brother Nocą odc. 34

06:00 Buffy: postrach wampirów odc. 6 
  s. 5 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 33 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 29 
  - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 13
09:00 Nokaut odc. 10 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 32
11:25 Sekrety sąsiadów odc. 18 - serial
11:55 Galileo odc. 746
13:00 Detektywi w akcji odc. 177 
  - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 99
15:00 Policjantki i policjanci odc. 545 
  - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 78 
  - serial
17:00 Joker odc. 78
18:00 Septagon odc. 42 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 546 
  - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 302 - serial
21:00 Selekcja - film
21:50 Far Cry - film 
23:50 Zagadkowe zgony odc. 2 - serial
00:20 Zagadkowe zgony odc. 3 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 42

07:00 Zbuntowany anioł odc. 219

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 97 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 48 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 64 

  s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 14 

  s. 8 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 15 

  s. 8 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 13 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 14 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 75 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 48 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 49 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 97 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 98 s. 3 - serial

20:00 Tokarev. Zabójca z przeszłości 

  - film 

21:55 Angielska robota - film 

00:05 Ty będziesz następna - horror

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Przyjaciel - film

09:00 Dama kameliowa - dramat

11:00 Panny i wdowy odc. 4 - serial

12:05 Panny i wdowy odc. 5 - serial

12:55 Studio Kultura - rozmowy

13:15 Studio Kultura - niedziela z... 

  odc. 532

14:10 Chce się żyć - dramat

16:10 Kramarz - film

18:00 Ewolucja hip-hopu odc. 2 - serial

18:55 Teledysk

19:15 Kronos odc. 34

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Tango – spektakl

22:20 Samba - komedia

00:20 One. Kobiety Kultury odc. 10

06:50 Był taki dzień odc. 562

06:55 Dziennik telewizyjny

07:40 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 2 - serial

08:35 Niezwykłe historie Biało 

  - Czerwonych odc. 2

08:55 Flesz historii

09:20 W walce tej nie ulegnę! 

09:55 Zamach majowy - film

10:35 Sensacje XX wieku odc. 51

11:05 Spór o historię odc. 183

11:45 Pole widzenia. Polskie wynalazki 

  które zmieniły świat. odc. 1

12:10 Polska Kronika Filmowa odc. 15

12:20 Czas honoru odc. 41 - serial

13:20 Życie odc. 8 - serial

14:20 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 7 - serial

16:10 Kramarz - film

18:00 Ewolucja hip-hopu odc. 2 - serial

18:55 Teledysk

19:15 Kronos odc. 34

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Tango - spektakl

22:20 Samba - komedia

00:20 One. Kobiety Kultury odc. 10

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
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc Ojczyzna 
11:45 Święty na każdy dzień 
11:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Sanktuaria polskie
12:40 Geniusz stworzenia - film
14:00 Dziesięć przykazań odc. 122 
  - serial
14:55 Próba wiary - serial
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
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 Głos serca odc. 29 - serial
22:40 Święty Paweł i pierwsze Kościoły 
  - film
23:30 Ja głuchy - film

05:45 M jak miłość odc. 1444 - serial
06:40 Kościół młodych 
07:05 Na sygnale odc. 57 - serial
07:35 Ogrodowi odc. 18
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 171 s. 8 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2063 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 80 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1444 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 92 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 56 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Audycje komitetów wyborczych 
19:10 Rodzinka.pl odc. 70 s. 3 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 2063 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2064 
  - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
  odc. 107
20:55 M jak miłość odc. 1445 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
23:00 Kod podstępu - film
00:35 Za marzenia odc. 23 s. 2 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 5

07:50 Doradca smaku odc. 40 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2454

11:00 Ukryta prawda odc. 1043 - serial

12:00 Szpital odc. 932 - serial

13:00 Szkoła odc. 695 - serial

14:00 19+ odc. 396 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 5

15:30 Szkoła odc. 696 - serial

16:30 19+ odc. 397 - serial

17:00 Szpital odc. 933 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1044 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5673

20:10 Doradca smaku odc. 1 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2874 - serial

20:55 Milionerzy odc. 272

21:30 Diagnoza odc. 12 s. 4 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 25 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1161

00:05 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 19

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 741 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 742 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 135 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 618 - serial
12:00 Gliniarze odc. 179 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 500 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2881 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 371 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4146
16:30 Na ratunek 112 odc. 348 - serial
17:00 Gliniarze odc. 338 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2882 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 449 - serial
20:10 Pitbull - film 
22:25 Ślad odc. 72 s. 2 - serial
23:25 Krwawy biznes - thriller
01:45 Nasz nowy dom odc. 69

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1293

07:00 Strażnik Teksasu odc. 192 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 51 

  s. 5 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 268 - serial

10:00 Galileo odc. 202

11:00 V.I.P. odc. 13 s. 3 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 47 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 58 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 31 - serial

14:15 MacGyver odc. 72 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 5 - serial

16:15 Drużyna A odc. 13 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 83 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 61 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 82 - serial

20:00 Galileo odc. 203

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 178 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 179 - serial

23:00 Hooligans III - film 

01:00 STOP Drogówka odc. 107

07:15 Shimmer i Shine odc. 34 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 25 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 14 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 101 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 21 
  s. 2 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 37 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 9 - serial
09:15 Wielka podróż Bolka i Lolka 
  odc. 9 - serial
09:30 Domisie
10:00 Przyjaciele lasu
10:15 Strażak Sam odc. 16 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 24 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 19 s. 5 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 17 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 37 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 38 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 10 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 16 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 24-26 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 27 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 50 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 22 
  s. 2 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 50 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 49 - serial
13:55 Teleranek odc. 84
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 36 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 56 - serial
14:40 Tabaluga odc. 43 - serial
15:10 Przyjaciele lasu
15:25 Yakari odc. 25 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 29
16:30 Dinotrux odc. 26 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 5 s. 2 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 18 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 39 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 40 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 11 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 56 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 27 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 128 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 25 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 23 
  s. 2 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 193
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 1 
  - serial
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05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 172 
  s. 2 - serial
07:10 Elif odc. 483 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 76 s. 6 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 128 
  s. 10 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 92 
  s. 7 - serial
11:30 Korona królów odc. 222 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:55 Wyspy czasów Odyseusza 
  odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 484 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Okrasa łamie przepisy 
16:05 Wieczna miłość odc. 173 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3490
18:30 Korona królów odc. 223 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Audycje komitetów wyborczych 
20:40 Atalanta BC - SS Lazio: finał
23:00 Rzeczpospolita - Reaktywacja 
  - film
00:00 Bez tożsamości odc. 32 
  s. 2 - serial
00:50 Warto rozmawiać

06:00 Ukryta prawda odc. 571 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 72 - serial

07:55 Szpital odc. 270 s. 15 - serial

08:50 Big Brother odc. 46

09:50 Big Brother Pobudka odc. 43

09:55 Zakochani po uszy odc. 67 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 101 - serial

12:45 19+ odc. 102 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 334 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 43

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 110 - serial

16:20 Szpital odc. 271 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 43

17:25 Prawo Agaty odc. 8 s. 2 - serial

18:25 Ugotowani odc. 7 s. 12

19:30 Zakochani po uszy odc. 68 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 47

21:00 Źródło nadziei 

23:20 Big Brother Nocą odc. 35

23:55 Moje córki krowy - komedia

01:45 Druga strona medalu odc. 5 s. 3

06:00 Buffy: postrach wampirów odc. 7 
  s. 5 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 34 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 30 
  - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 14
09:00 Septagon odc. 42 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 33
11:25 Sekrety sąsiadów odc. 19 - serial
11:55 Galileo odc. 747
13:00 Detektywi w akcji odc. 178 
  - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 100 
15:00 Policjantki i policjanci odc. 546 
  - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 79 
  - serial
17:00 Joker odc. 79
18:00 Septagon odc. 43 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 547 
  - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 303 - serial
21:00 Więcej niż wszystko - film 
23:00 Krwawa rzeka - thriller
01:00 Domy za grube miliony 
  odc. 5 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 43

07:00 Zbuntowany anioł odc. 220

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 98 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 49 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 65 

  s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 15 

  s. 8 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 16 

  s. 8 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 14 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 15 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 76 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 49 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 50 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 98 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 99 s. 3 - serial

20:00 Kod 211 - film

21:45 Terrorysta - film 

23:20 Bez litości odc. 4 s. 2 - serial

01:15 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 

  odc. 2 s. 4 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Twarzą w twarz - film

09:10 Kramarz - film

11:00 Zaklęty dwór odc. 1 - serial

12:10 Zaklęty dwór odc. 2 - serial

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Leonard Cohen - pieśni miłości 

  i nienawiści

14:30 Kamień na kamieniu - dramat

16:20 Wakacje z Madonną - film

18:00 Festiwal Śpiewającej Duszy - film

19:00 Teledyski

19:25 Chuligan literacki

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Święte powietrze - komedia

21:50 Pegaz odc. 128

22:35 Mnich z Morza - film

23:55 Ella Fitzgerald 

01:20 Samba - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 563

07:00 Dziennik telewizyjny

07:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 3 - serial

08:45 Archiwum zimnej wojny

09:25 Kobiety z Auschwitz - film

10:10 Sensacje XX wieku odc. 52

10:35 Pole widzenia. Polskie wynalazki 

  które zmieniły świat. odc. 1

11:05 Z nieba do nieba - film

11:55 Polska Kronika Filmowa odc. 15

12:10 Czas honoru odc. 42 - serial

13:05 Wszystkie kolory świata 

  odc. 7 - serial

14:10 Zapomniany przyjaciel. Rzecz 

  o Herbercie Hooverze - film

15:15 Odtajnione akcje szpiegowskie 

  odc. 4 - serial

16:05 Niosła go Polska odc. 1 - film

17:40 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:05 Niecała nieprawda czyli PRL 

  w DTV odc. 74

18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 15

18:55 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 4 - serial

19:45 Helikoptery w akcji odc. 3 - serial

20:50 Sekrety amerykańskiej mafii 

  odc. 1 - serial

22:00 Weterani. Wyrwani śmierci 

  odc. 8 - serial

22:35 Dreszcze - film

00:25 Sensacje XX wieku odc. 52

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. 29 - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia
12:20 Próba wiary - serial
13:10 Święty Paweł i pierwsze Kościoły 
  - film
14:00 Głos serca odc. 29 - serial
14:40 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Z Benedyktem XVI rok, po roku 
  odc. 1 - serial
17:00 Po stronie prawdy
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 Eksodus - Droga Narodu 
  Wybranego - film

05:50 M jak miłość odc. 1445 - serial
06:40 Pamięć o Żydach z Dobrej 
07:05 Na sygnale odc. 58 - serial
07:35 Ogrodowi odc. 19
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra
11:25 Rodzinka.pl odc. 172 s. 8 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2064 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 81 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1445 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 93 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 57 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Audycje komitetów wyborczych 
19:05 Rodzinka.pl odc. 71 s. 3 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 2064 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2065 
  - serial
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
  i „Na sygnale” odc. 47 - serial
20:55 Na dobre i na złe odc. 743 
  - serial
21:55 Na sygnale odc. 232 - serial
22:35 Jak urodzić i nie zwariować 
  - komedia
00:35 O mnie się nie martw odc. 127 
  s. 10 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 5

07:50 Doradca smaku odc. 1 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2455

11:00 Ukryta prawda odc. 1044 - serial

12:00 Szpital odc. 933 - serial

13:00 Szkoła odc. 696 - serial

14:00 19+ odc. 397 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 5

15:30 Szkoła odc. 697 - serial

16:30 19+ odc. 398 - serial

17:00 Szpital odc. 934 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1045 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5674

20:10 Doradca smaku odc. 2 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2875 - serial

20:55 Milionerzy odc. 273

21:30 Agent - gwiazdy odc. 12 s. 4

22:35 Chłopak z sąsiedztwa - thriller

00:20 American - Horror Story: Asylum 

  odc. 3 s. 2 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 743 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 744 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 136 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 619 - serial
12:00 Gliniarze odc. 180 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 501 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2882 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 372 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 4147
16:30 Na ratunek 112 odc. 349 - serial
17:00 Gliniarze odc. 339 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2883 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 450 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
  odc. 551 - serial
20:40 Poznaj moich rodziców - komedia
23:05 Ślad odc. 73 s. 2 - serial
00:20 Spis drani - thriller

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1294

07:00 Strażnik Teksasu odc. 193 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 52 

  s. 5 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 269 - serial

10:00 Galileo odc. 203

11:00 V.I.P. odc. 14 s. 3 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 82 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 61 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 32 - serial

14:15 MacGyver odc. 73 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 6 - serial

16:15 Drużyna A odc. 14 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 84 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 90 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 77 - serial

20:00 Galileo odc. 204

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 180 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 181 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 19 - serial

00:00 Potępiony 2 - film 

01:50 Benny Hill odc. 42

07:15 Shimmer i Shine odc. 35 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 26 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 15 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 102 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 22 
  s. 2 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 38 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 10 - serial
09:15 Wielka podróż Bolka i Lolka 
  odc. 10 - serial
09:30 Domisie
10:00 Zwierzaki Czytaki odc. 61
10:15 Strażak Sam odc. 17 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 25 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 20 s. 5 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 18 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 39 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 11 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 17 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 27-29 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 28 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 51 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 23 
  s. 2 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 51 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 50 - serial
13:55 Supełkowe ABC odc. 136
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 37 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 57 - serial
14:40 Tabaluga odc. 44 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 42
15:25 Yakari odc. 26 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 30
16:30 Dinotrux odc. 27 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 6 s. 2 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 19 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 41 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 42 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 12 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 57 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 28 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 1 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 26 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 24 
  s. 2 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 194
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 2 
  - 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

Tarta lotaryńska
Składniki: 
Na spód do słonej tarty: 
mąka 240g
masło 160g
śmietana 18% 30g
żółtko 1szt
cukier puder5 g
szczypta soli 
Na farsz: 
boczek wędzony 200g
śmietanka 18 % 200ml
jaja 4 szt.
ser żółty 120g
natka pietruszki pęczek
sól, pieprz
Sposób wykonania:
Przyrządzić ciasto kruche: do przesianej mąki do-

dać masło i siekać nożem, dodać pozostałe składniki 
tj. śmietanę, żółtko, cukier puder i sól. Ciasto wyrobić 
i schłodzić w lodówce przez minimum 1 h. Rozwałkować 
ciasto na grubość 5mm, i wylepić formę do tarty. Nakłuć 
ciasto, przykryć folią aluminiową, wsypać fasolę aby pod-
czas pieczenia nie opadły boki. Piec 10 minut w temp. 
220°C, usunąć fasolę i folię i piec ponownie 10 minut. 
Boczek pokroić w cienkie plasterki o szerokości 1 cm. Ser 
zetrzeć na tarce na drobnych oczkach. Natkę pietruszki 
posiekać. Jaja wymieszać ze śmietanką, dodać boczek, 
ser, natkę i doprawić solą oraz pieprzem. Wylać masę na 
podpieczony spód tarty. Piec 40 minut w 180 °C.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na zdjęciu Małgorzata Cieślak z klasy 2 technikum 
żywienia i usług gastronomicznych z ZS 

w Kowalewie Pomorskim
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Jestem Europejczykiem, 
bo jestem Polakiem

wywiad  Wywiad z Przemysławem Przybylskim, radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go, socjologiem, nauczycielem akademickim i kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Euro-
pejskiego

– Startuje Pan do Euro-
parlamentu po raz drugi. Za 
pierwszym i drugim razem się 
nie udało. Tym razem będzie 
inaczej? 

– Głęboko wierzę w to, że 
zostanę wybrany. Przez dekadę 
przeprowadziłem wiele działań 
na rzecz województwa kujaw-
sko-pomorskiego. Przypomnę 
tylko, że od trzech kadencji za-
siadam w sejmiku wojewódzkim. 
To okres, przez który dałem się 
poznać ludziom jako doświad-
czony i skuteczny samorządo-
wiec. Znam potrzeby tak Polski, 
jak i naszej małej ojczyzny – 
Kujaw i Pomorza. Pokazywałem 
też, że wiem, jak o nie zadbać. 
Zatem, jeśli obywatele 26 maja 
zdecydują się mnie wybrać, 
to na pewno nie będą to głosy 
zmarnowane. Trzeba wspierać 
tych, którzy zwyczajnie na to 
zasługują. Już w ostatnich wy-
borach samorządowych zdoby-
łem najwięcej głosów w całym 
województwie z listy Prawa 
i Sprawiedliwości. To o czymś 
mówi. Ponadto, gdy w 2010 roku 
kandydowałem do Parlamen-
tu Europejskiego, to już wtedy 
tylko nieznacznie przegrałem 
z Ryszardem Czarneckim. Ten 
wynik podchwyciły media, bo 
wówczas nie byłem jeszcze aż 
tak doświadczony. Od tego cza-
su wiele się zmieniło i jestem 
przekonany, że nie będziecie 
państwo żałować oddanego na 
mnie głosu. 

– Mówi pan, że zna po-
trzeby Polski i województwa. 
Co się do nich zalicza? 

– Mamy w Polsce kilka pro-
blemów, które wymagają zdecy-
dowanej reakcji. Jednym z nich 
jest kwestia smogu. Zanieczysz-
czone powietrze to problem, 
który uprzykrza ludziom życie 
i bez dwóch zdań trzeba się 
z nim uporać. Wiem, że w regio-
nie mają z tym problem m.in. 
mieszkańcy Nakła nad Notecią 
i okolicznych miejscowości, ale 
nie tylko. Przecież wiadomo, że 
smog dotyczy każdej przestrze-
ni bardziej zurbanizowanej. To 
problem powszechny już niemal 
w każdym zakątku Europy. Wie-
rzę, że można mu przeciwdzia-
łać z ław Europarlamentu. Co 
zaś się tyczy konkretnie Polski, 
to nowa perspektywa finanso-
wa na 2020 rok. Trzeba dołożyć 

wszelkich starań, by była dla 
Polski korzystniejsza i ja mam 
zamiar za tym optować. Warto 
tutaj też zaznaczyć jedną rzecz. 
Mówimy o tym, co Europa może 
dać Polsce. Zaznaczmy jednak 
bardzo wyraźnie, że to Polska 
ma bardzo wiele do zaoferowa-
nia Unii Europejskiej. 

– Co konkretnie? 
– Przede wszystkim w na-

szym kraju są żywe chrześcijań-
skie ideały. Przecież to właśnie 
nimi kierowali się ojcowie zało-
życiele Unii Europejskiej, która 
wtedy nazywała się Europejską 
Wspólnotą Węgla i stali: Kon-
rad Adenauer i Robert Schu-
man. Dzisiaj te wartości zanikły, 
a zaczęła je wypierać laicyzacja, 
której idealnym przykładem 
jest Francja. Symbolem tej po-
stępującej laicyzacji jest pożar 
katedry Notre Dame. Nie chcę 
tutaj snuć różnych teorii, ale za-
znaczyć symbolikę tego pożaru. 
Przecież zdarzały się we Francji 
podpalenia i dewastacje kościo-
łów katolickich. Płonąca Notre 
Dame jest symbolem upadania 
wartości chrześcijańskich nie 
tylko we Francji, ale także w Eu-
ropie. Polska ma z kolei wszel-
kie predyspozycje, by te war-
tości przywrócić – uczynić na 
nowo żywymi. To bardzo ważne 
w dzisiejszych czasach. Polska 
może być drogowskazem dla 
dzisiejszej Europy. Dlatego jest 
tak ogromna potrzeba, by w Eu-
roparlamencie zasiadali ludzie, 

którym ideały Schumana i Ade-
nauera są bliskie. 

– Jak zapobiegać temu 
zmierzchowi tradycyjnych 
wartości, o których Pan 
mówi? da się w ogóle temu 
zapobiec? 

– Oczywiście, jednak to jest 
dość czasochłonny proces i sy-
tuacja może się diametralnie 
nie zmienić w trakcie jednej ka-
dencji Europarlamentu. W ciągu 
pięciu lat można położyć jednak 
solidne fundamenty. Jeszcze raz 
nawiążę do tego pożaru Notre 
Dame. Ogień w ekspresowym 
tempie strawił część dziedzic-
twa europejskiego, na które 
pracowano przez całe wieki. 
Teraz potrzeba lat, by to od-
budować. Katedra symbolizuje 
upadek chrześcijańskich, tra-
dycyjnych wartości – dorobku 
cywilizacji łacińskiej, na której 
była budowana Europa. Przy-
pomnijmy, że jednym z filarów 
tejże cywilizacji – obok greckiej 
filozofii i rzymskiego prawa, 
jest etyka chrześcijańska! Dziś 
tak bardzo zapomniana. Wra-
cając jednak do pytania. Da się 
temu upadkowi norm i obycza-
jów przeciwdziałać. Dziś Unia 
Europejska dąży do unifika-
cji – ujednolicenia wszystkich 
zrzeszonych państw. To bardzo 
szkodliwe zjawisko. Przepro-
wadza się to pod sztandarami 
„zjednoczenia”. Pamiętajmy jed-
nak, że prawdziwe zjednoczenie 
jest możliwe tylko i wyłącznie 

przy zachowaniu swojej odręb-
ności kulturowej. Zatem trzeba 
pamiętać o tradycji i chrześci-
jańskich wartościach oraz wyno-
sić je na piedestał. Polska może 
w tym przodować. Jednak także 
w naszym kraju musimy pozbyć 
się myślenia w kategoriach „Je-
stem Polakiem, bo jestem Eu-
ropejczykiem”. Nie, tutaj trze-
ba odwrócić kolejność i z dumą 
i mocą powiedzieć „Jestem 
Europejczykiem, bo jestem Po-
lakiem!”. Powtórzę jeszcze raz 
– potrzeba odpowiednich ludzi 
w Europarlamencie! 

– wszystko, co pan mówi 
jest bardzo ważne, ale ludzie 
są pragmatykami. Co konkret-
nie ma pan im do zaoferowa-
nia? 

– W Brukseli i Strasburgu 
będę dokładał wszelkich sta-
rań, by Polakom żyło się lepiej. 
Wspomniałem już panu o tym, 
że ważne jest, by Polska zyska-
ła jak najwięcej przy ustalaniu 
nowej perspektywy finansowej. 
Każda pomoc finansowa jest 
dobra i wpływa dobrze na pol-
ski rozwój. Skoro przy rozwoju 
jesteśmy, to chcę zadbać o jeden 
z najważniejszych filarów pol-
skiej gospodarki, a mianowicie 
rolnictwo. Polscy rolnicy mają 
niebagatelny wpływ na nasz ro-
dzimy Produkt Krajowy Brutto, 
ale cały ten segment nieco od-
staje od unijnych standardów. 
Zatem ja będę optował za tym, 
by szanse dla polskich rolników, 

były takie same jak te z innych 
krajów Europy. Chcę być am-
basadorem równości Polaków 
w Europie! Dodatkowo dołożę 
wszelki starań, by nie było Eu-
ropy wielu prędkości. 

– Skoro zszedł pan na te-
maty gospodarcze, to i o nich 
porozmawiajmy. Platforma 
Obywatelska chciałby wpro-
wadzenia w Polsce waluty 
Euro. Co na to Przemysław 
Przybylski? 

– Według najnowszych ba-
dań aż 65 % Polaków nie chce 
wprowadzenia waluty Euro 
w Polsce. Moim zdaniem pol-
ska gospodarka nie jest jeszcze 
przygotowana na wprowadzenie 
tak poważnej zmiany. Będzie to 
wiązało się ze znacznym wzro-
stem cen i każdy z nas mocno to 
odczuje. Jednym słowem euro-
pejskie zarobki tak, ale nie ceny. 
Jako eurodeputowany dołożę 
wszelkich starań, aby Polska 
pozostała przy swojej walucie. 
Jeszcze raz powtórzę. Jestem 
Europejczykiem, dlatego, że 
jestem Polakiem. Nigdy na od-
wrót. Sami widzimy, że nawet 
segment gospodarczy wiąże się 
z polską tożsamością narodową. 
Chcę zadbać o nią na arenie mię-
dzynarodowej, bo mam w tej 
dziedzinie odpowiednie kompe-
tencje i doświadczenie. Dzięki 
temu realizowałem się w Ko-
misji Współpracy Międzynaro-
dowej i Promocji Województwa 
sejmiku wojewódzkiego. 

– Ostatnie pytanie – bar-
dzo konkretne. Konkretniej-
szego już nie zadam. dlaczego 
warto na Pana zagłosować. To 
Pana chwila na autopromocję. 

– Tak jak powiedziałem, 
jestem skutecznym i doświad-
czonym samorządowcem. Do-
datkowo, widzę możliwość prze-
prowadzania realnych zmian 
w Europie. Polska ich dzisiaj 
bardzo potrzebuje. Mogę je za-
prowadzić ja, ale także po mnie 
młodzi ludzie będący przyszło-
ścią tak Polski, jak i Starego 
Kontynentu. Mam zamiar im 
otworzyć drzwi do silnej i moc-
nej Europy. Przez lata mojej 
działalności politycznej i akade-
mickiej, przekonałem się, że to 
człowiek jest najlepszą inwesty-
cją. Do dziś zdania nie zmieni-
łem. 

(red)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Jakie jeszcze zmiany?

Co jeszcze się zmieni? – Projekt zakłada m.in. rozszerzenie defi-
nicji „szkoły” o szkoły dla dorosłych. Co ważne, ramy wiekowe, 
czyli odpowiednio 20. i 24. rok życia – pozostają bez zmian. To 
jednak nie koniec. Ministerstwo proponuje też m.in. podwyższe-
nie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego do 900 zł od października 2020 r. 
(dzisiaj jest to 725 zł, a od 1 października 2019 r. – 800 zł), roz-
szerzenie katalogu dochodów nieopodatkowanych składających 
się na dochód rodziny uprawniający do różnego rodzaju świad-
czeń, a także umożliwienie gminom samodzielnego pozyskiwania 
danych podatkowych z Ministerstwa Finansów.

300 zł na wyprawkę

Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało 
projekt ustawy o świadczeniu „Dobry start”, 
czyli wypłacanym raz w roku wsparciu dla ro-
dzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 
300 zł na dziecko – bez względu na dochód.

Jeszcze internetowo i papierowo
W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnospraw-nościami – do 24 r. życia) będą mogli składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną. Zmiany czekają nas dopiero w roku 2020 – wówczas wnioski będzie można składać online już od 1 lutego, a w formie pa-pierowej – od 1 kwietnia. Tak jak dzisiaj, rodzice i opiekunowie będą mieli na to czas do końca listopada.

Ustawa zamiast rozporządzenia 

 – Zależy nam na tym, aby budować stabilną 
i długofalową politykę rodzinną. Umocowa-
nie ustawowe świadczenia „Dobry start” to 
ważny element tego procesu. Zapewni też 
stabilizację świadczenia i da większą pew-
ność co do jego ciągłego funkcjonowania – 
tłumaczy minister Elżbieta Rafalska. Do tej 
pory świadczenie było regulowane uchwałą 
i rozporządzeniem Rady Ministrów, które 
zostaną wkrótce uchylone.

„Dobry start” będzie 
gwarantowany ustawą

 
Już wkrótce obiecane przez premiera 
Mateusza Morawieckiego i wprowa-
dzone w ubiegłym roku świadczenie 
„Dobry start” będzie regulowane usta-
wowo, a nie – jak do tej pory – uchwa-
łą i rozporządzeniem.

Prawie 1,5 miliarda zł 
na 2019 rok

W 2018 r., czyli pierwszym roku 
działania programu, wypłacono 
łącznie 4 353 267 świadczeń 
„Dobry start”. W ubiegłym roku 
program kosztował 1 305 679 
432 zł. Zgodnie z szacunkami, 
w 2019 r. program będzie kosz-
tował 1,442 mld zł.
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KALENDARIUM
Czwartek 9 maja
1921 – W Dąbrówce Małej (obecnie dzielnica Katowic), podczas III 

powstania śląskiego, zakończyły się, trwające od 6 maja 1921, rokowa-
nia pomiędzy powstańcami śląskimi z Wojciechem Korfantym na czele 
a przedstawicielami Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscy-
towej dla Górnego Śląska; został ustalony wstępny układ rozejmowy 
w sprawie zawieszenia działań zbrojnych

1971 – W wyniku awarii rakiety nośnej kilka minut po starcie zosta-
ła zniszczona amerykańska sonda marsjańska Mariner 8.

1987 – 183 osoby (172 pasażerów i 11 członków załogi) zginęły w ka-
tastrofie lecącego do Nowego Jorku samolotu PLL LOT Ił-62M „Tadeusz 
Kościuszko” w Lesie Kabackim pod Warszawą, do której doszło podczas 
próby awaryjnego lądowania.

Piątek 10 maja
1920 – Rozpoczął się strajk powszechny na Górnym Śląsku w prote-

ście przeciwko niemieckiemu terrorowi.
1941 – Zastępca Adolfa Hitlera w NSDAP i minister bez teki w jego 

rządzie Rudolf Heß poleciał pilotowanym przez siebie myśliwcem do 
Szkocji, gdzie po wyskoczeniu ze spadochronem został aresztowany.

1951 – KC PZPR rozpoczęło tworzenie listy książek przeznaczonych 
do usunięcia z bibliotek i księgarń, obejmującej pierwotnie ponad 1600 
tytułów.

2005 - Doszło do nieudanego zamachu na prezydenta USA Geor-
ge’a W. Busha podczas jego przemówienia na Placu Wolności w Tbilisi. 
Granat rzucony z tłumu przez 27-letniego Vladimira Arutyuniana nie 
eksplodował.

Sobota 11 maja
1942 – Około 120 Żydów zostało zastrzelonych przez trzech Niem-

ców w getcie w Józefowie (powiat biłgorajski) i pobliskim kamienioło-
mie.

1972 – Zakończyło się dwudniowe V Plenum KC PZPR, którego głów-
nym tematem była polityka mieszkaniowa. Z przemówienia Edwarda 
Gierka: „Idzie o wielką sprawę – o to, aby w okresie życia jednego poko-
lenia zbudować drugą Polskę”.

1983 – Odbył się „dzień narodowego protestu” w Chile, będący po-
kojową demonstracją przeciw reżimowi wojskowemu gen. Pinocheta 
i na rzecz swobód obywatelskich.

1990 – Podczas spotkania przywódców trzech krajów bałtyckich 
w Tallinnie podjęto decyzję o reaktywacji Rady Bałtyckiej.

Niedziela 12 maja
1943 – Żołnierze Batalionów Chłopskich dokonali w nocy z 12 na 13 

maja ataku na niemiecki wojskowy pociąg urlopowy na dzisiejszej linii 
kolejowej nr 7 pomiędzy Puławami a Gołębiem, zabijając lub raniąc kil-
kudziesięciu Niemców.

1982 – Uzbrojony w bagnet hiszpański duchowny Juan Fernández y 
Krohn usiłował dokonać zamachu na papieża Jana Pawła II podczas jego 
pobytu w portugalskiej Fatimie.

1983 – Maturzysta Grzegorz Przemyk został zatrzymany i pobity 
przez funkcjonariuszy MO w komisariacie przy ul. Jezuickiej na Starym 
Mieście w Warszawie, w wyniku czego zmarł dwa dni później w szpita-
lu.

1992 – (lub 13 maja) Na górze Kanczendzonga w Himalajach zagi-
nęła polska himalaistka Wanda Rutkiewicz. Jej ciała dotychczas nie od-
naleziono.

Poniedziałek 13 maja 
1943 – W wyniku sowieckiego nalotu na Warszawę w nocy z 12 ns 

13 maja zginęło ok. 300 Polaków, a ok. 1000 zostało rannych. Straty nie-
mieckie wyniosły 17 zabitych i 17 rannych.

1953 – W Lublinie utworzono Wieczorową Szkołę Inżynierską, która 
później przekształciła się w Politechnikę Lubelską.

1986 – Rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban zapowiedział wysłanie 
bezdomnym w Nowym Jorku 5 tysięcy koców i śpiworów.

1943 – W wyniku sowieckiego nalotu na Warszawę w nocy z 12 ns 
13 maja zginęło ok. 300 Polaków, a ok. 1000 zostało rannych. Straty nie-
mieckie wyniosły 17 zabitych i 17 rannych.

Wtorek 14 maja
1926 – Przewrót majowy: wobec kontrataku wojsk marszałka Józefa 

Piłsudskiego polskie władze wycofały się do Wilanowa, gdzie wieczorem 
prezydent Stanisław Wojciechowski złożył urząd, a premier Wincenty 
Witos podał swój rząd do dymisji.

1972 – Przed Teatrem Miejskim w Kownie 19-letni Romas Kalanta 
dokonał samospalenia w proteście przeciwko radzieckiej okupacji Li-
twy.

1984 – Premiera komedii science fiction Seksmisja w reżyserii Ju-
liusza Machulskiego.

Środa 15 maja
1890 – W wyniku wywrócenia łodzi na przeprawie przez Odrę mię-

dzy Sławikowem a Turzem koło Raciborza utonęły 43 osoby (42 dziew-
częta i młode kobiety oraz 12-letni chłopiec), wracające z kościoła w Sła-
wikowie.

1922 – W Genewie Polska i Niemcy przyjęły konwencję dotyczącą 
spraw ludnościowych i własnościowych na Górnym Śląsku po plebiscy-
cie z 1921 roku.

1932 – W czasie nieudanej próby zamachu stanu grupa 11 japońskich 
młodych oficerów marynarki wtargnęła do domu premiera Tsuyoshiego 
Inukaia, który zginął od kul. Zamachowcy planowali zamordować tak-
że przebywającego z wizytą w Japonii Charliego Chaplina, który jednak 
wraz z synem premiera wybrał się obejrzeć walki sumo.

1951 – Z połączenia Golubia i Dobrzynia powstało miasto Golub-
Dobrzyń.

Źródło: wikipedia.org

Najlepsi pojechali 
w Lipnie

SPORT  Na koniec majowego długiego weekendu mieszkań-
ców regionu czekała nie lada atrakcja. Miłośnicy dwóch kółek 
i wyścigów motocrossowych mogli udać się do Lipna, gdzie od-
były się Mistrzostwa Polski Strefy Centralnej

Imprezy motocrossowe 
w Lipnie są znane na cały kraj 
ze względu na doskonały tor, 
świetną organizację i kibiców, 

którzy licznie przybywają na za-
wody, by oglądać zmagania. Nie 
inaczej było w niedzielę 5 maja. 
Od godz. 12.00 na torze przy ul. 

Wyszyńskiego rozpoczęły się 
Mistrzostwa Polski Strefy Cen-
tralnej. Wystartowali zawodnicy 
w kilku klasach motocyklowych 
oraz na quadach. Organizato-
rem jest LKS Jastrząb Lipno, 
a zawodnicy ścigali się o Puchar 
Starosty Lipnowskiego i Puchar 
Burmistrza Lipna. Zawody były 
dofinansowane przez miejscowe 
samorządy: powiat lipnowski, 
miasto i gminę Lipno. Patronem 
medialnym imprezy był tygo-
dnik CLI.

(ak)
 fot. PUK Lipno

Konkursy

Konkurs astronomiczny
Urząd Marszałkowski jest organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Astrono-
micznego, do którego zapraszamy uczniów wszystkich typów i rodzajów szkół 
w regionie (wiek 6-20 lat). Do zdobycia cenne nagrody. Termin składania prac:  
5 czerwca.

Rywalizacja odbywać się będzie 
w trzech kategoriach: Niebo moich 
marzeń - konkurs fotograficzny 
(prace indywidualne, dla uczestni-
ków 6-12 lat); Warsztaty astrono-
miczne - konkurs na prelekcję na 
temat astronomii (prace dwuoso-
bowych zespołów, dla uczestników 
12-20 lat); Mój kosmos - konkurs na 
pracę badawczą dotyczącą astro-

nomii (prace indywidualne, wiek 
uczestników 12-20 lat).

– Jak zwykle liczymy na po-
moc i wsparcie szkół i nauczycieli. 
To państwo sprawiacie, że młodzi 
ludzie odnajdują i realizują swoje 
pasje, nie tylko astronomiczne – 
zachęca marszałek Piotr Całbecki.

Nagrody indywidualne dla 
zwycięzców wartości od 1,5 do 2,5 

tysiąca złotych, zespołowe od 3 do 
5 tysięcy. Dodatkowych informa-
cji udziela Departament Kultury 
i Edukacji (Magdalena Mieszkalska, 
tel. 602 629 431, e-mail: m.miesz-
kalska@kujawsko-pomorskie.pl). 
Szczegóły także na kujawsko-po-
morskie.pl.

(red)
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Kanclerz niczym król
POSTAĆ  Jan Zamoyski to postać, która na przełomie XVI i XVI wieku odgrywała w Polsce bardzo dużą 
role. Kanclerz królewski miał wpływ na poczynania Zygmunta II Augusta, Stefana Batorego oraz Zyg-
munta III Wazę. Przybliżamy tę postać

Jan Saryusz Zamoyski 
urodził się 19 marca 1542 roku 
w Skokówce niedaleko dzisiej-
szego Zamościa. Jego rodzica-
mi byli Stanisław, kasztelan 
chełmski i Anna Herburtówna 
z Miżyńca. W 1551 roku ojciec 
Zamoyskiego przyjął wyzna-
nie kalwińskie. Pierwsze nauki 
Jan odebrał w Krasnymstawie, 
a następnie został wysłany 
na studia do Paryża, następ-
nie do Strasburga, a później do 
Padwy, gdzie przeszedł na ka-
tolicyzm. Został tak gorliwym 
katolikiem oraz wybitnym 
naukowcem, że w 1563 roku 
wybrano go rektorem akade-
mii padewskiej. 

Gdy wrócił do kraju został 
mianowany sekretarzem kró-
la Zygmunta II Augusta. To 
był początek jego politycznej 
kariery. Niektórzy historycy 
przypisują Zamoyskiemu (po 
wygaśnięciu dynastii Jagiel-
lonów) ogromny wpływ na 
ustanowienie w Rzeczypospo-
litej elekcji viritim, tj. wyboru 
króla przez szlachtę. 

W czasie pierwszych elek-

cji był w opozycji do magnate-
rii, która chciała zaoferować 
polski tron Habsburgom. Pod-
czas elekcji w 1573 roku po-
pierał Henryka III Walezego. 
Podczas elekcji dwa lata póź-
niej jego faworytem był wro-
gi Habsburgom Stefan Batory. 
Był pomysłodawcą wyboru 
Anny Jagiellonki na króla Pol-
ski i przydania jej za małżon-
ka Stefana Batorego. 

To właśnie Stefan Bato-
ry mianował go kanclerzem 
wielkim oraz hetmanem wiel-
kim koronnym. Wkrótce stał 
się jednym z najbogatszych 
polskich magnatów. Wspierał 
politykę Batorego przeciw-
ną Habsburgom i imperium 
osmańskiemu oraz opowiadał 
się po stronie Batorego w jego 
dążeniach do wzmocnienia 
władzy królewskiej i osłabie-
nia magnaterii. Wziął na sie-
bie część przygotowań do woj-
ny z Rosją w latach 1579–1581. 
W zastępstwie króla dowodził 
całą polską armią podczas ob-
lężenia Pskowa. W 1584 przy-
czynił się do ujęcia i stracenia 

banity Samuela Zborowskiego 
w czasie tzw. rokoszu Zborow-
skiego. 

Na kolejnej elekcji nie po-
pierał początkowo kandyda-
tury Zygmunta Wazy, jednak 
gdy część szlachty wybrała 
Maksymiliana III Habsburga 
to zaczął wspierać szwedzkie-
go księcia.  Pomógł Zygmunto-
wi III Wazie w zdobyciu pol-
skiego tronu, pokonując siły 
wspierające kandydata Habs-
burgów, arcyksięcia austriac-
kiego Maksymiliana III Habs-
burga w bitwie pod Byczyną 
w 1588 roku, kiedy to magna-
ci wspierający Maksymiliana 
próbowali siłą zdobyć stolicę 
Polski, Kraków. Arcyksiążę 
został uwięziony na zamku 
w Krasnymstawie, następnie 
w Zamościu, po czym na mocy 
paktów będzińsko-bytom-
skich jako jeden z warunków 
zwrócenia wolności, zrzekł się 
pretensji do polskiego tronu.

Mimo wszystko, na sa-
mym początku rządów Zyg-
munta III, Zamoyski, który 
wiernie służył królom Rzeczy-

pospolitej, dołączył do opozy-
cjonistów walczących z poli-
tyką Zygmunta III, chcącego 
wzmocnić władzę królewską 
i przeobrazić Rzeczpospolitą 
w monarchię absolutną po-
przez przymierze z Habsbur-
gami w celu zapewnienia so-
bie ich pomocy w odzyskaniu 
szwedzkiego tronu. Nowy król 
obawiał się wpływów kancle-
rza, a zgodnie z prawem Rze-
czypospolitej nie był w stanie 
odwołać go ze stanowiska. 
Z kolei Zamoyski traktował 
króla jak pionka w grze i igno-
ranckiego obcokrajowca. Jako 
przeciwnik króla przestrzegał 
przed niepotrzebną ingeren-
cją Rzeczypospolitej w woj-
ny dynastyczne w Szwecji, 
zwłaszcza że ciągle istniało 
zagrożenie ze strony Impe-
rium osmańskiego. Otwarty 
konflikt między kanclerzem 
a królem wybuchł podczas 
sejmu w 1592 roku, kiedy Za-
moyski odkrył, że Zygmunt 
spiskuje, aby scedować koronę 
polską dla Habsburgów w za-
mian za ich wsparcie w walce 

o szwedzki tron. Zamoyski nie 
zdołał zdetronizować króla, 
ale udało mu się wywalczyć 
wolną rękę podczas interwen-
cji w Mołdawii. Dzięki temu 
Rzeczpospolita rozszerzyła 
swoje wpływy aż po Dunaj.

Mimo sprzeciwu wobec 
króla wziął udział w wojnach 
polsko-szwedzkich dowodząc 
siłami polskimi w bitwach 
o Inflanty. 

To właśnie Jan Zamoyski 
założył w 1580 roku Zamość. 
Ściągnął do Polski poznanych 
w czasie studiów włoskich ar-
chitektów, którzy zaprojekto-
wali Zamość jako idealne re-
nesansowe miasto – twierdzę. 

Zmarł 3 czerwca 1605 roku. 
To dzięki niemu jego ród – Za-
moyskich zaczął odgrywać 
w Rzeczpospolitej ogromną 
rolę polityczną i gospodarczą 
w kolejnych stuleciach. Co 
ciekawe Rodzina Zamoyskich 
była skoligacona m.in. z Czar-
toryskimi oraz z rodem pocho-
dzącym z ziemi dobrzyńskiej 
– Działynia – Działyńskimi.

Opr. Szyw, fot. Szyw

Fortyfikacje Zamościa powstawały od XVI wieku Jan Zamoyski twórca potęgi rodu Zamoyskich

Obecnie w umocnieniach można obejrzeć wojskowe wystawy Zamojski ratusz
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E
Sprzedam działkę budowlaną 1 292m, Wą-
brzeźno, tel. 665 929 670 

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

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

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

Działka na sprzedaż w Wałyczu, domek muro-
wany z kuchnią, łazienką i pokojem umeblo-
wanym, woda bieżąca, prąd, drzewa owocowe 
i ozdobne, tel. 56 687 91 98

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

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

Auto Handel-komis skup i zamiana, Marek 
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto 4 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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ORGANIZUJEMY:
wesela, chrzciny, komunie, konsolacje (stypy),

spotkania okolicznoœciowe

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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Tygodnik Regionu
golubsko-dobRzyńskiego

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega 
sobie prawo do ich redagowania 
i skracania. Redakcja nie odpowiada 
za treść zamieszczonych ogłoszeń.

Redakcja:
87-400 Golub-Dobrzyń ul. Rynek 22 
tel. 662 061 331
e-mail: redakcja@wpr.info.pl
Redaktor naczelny:
Andrzej Korpalski
tel. 535 170 961
a.korpalski@wpr.info.pl

Dział reklamy i ogłoszeń:
tel. 608 688 587
e-mail: reklama@wpr.info.pl 

Wydawca: 
WPR Sp. z o.o.
87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Rynek 20 

Druk:
GRUPA WM Sp. z o.o.  
10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

Kolportaż prasy:
tel. 535 584 565

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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przegląd poezji dla Dzieci
GMINA CIECHOCIN  Za nami XI edycja Przeglądu Poezji dla Dzieci organizowanego przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Ciechocinie. Konkursowi patronują Marszałek Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz Wójt Gminy Ciechocin

O G Ł O S Z E N I E

Wszyscy uczestnicy przeglądu 
zaprezentowali bardzo wysoki po-
ziom interpretacji prezentowanych 
utworów. Podczas występów nie 
zabrakło nawiązujących do tekstu 
strojów oraz rekwizytów. Gratulu-
jemy wszystkim uczestnikom do-
skonałych występów i zapraszamy 
za rok. Oto wyniki konkursu:

Recytacja klasy pierwsze:
I miejsce – Luiza Kamper, SP 

im. Marii Konopnickiej w Kowale-
wie Pomorskim,

II miejsce –  Liliana Staszak, SP 
im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu 
Górnym,

III miejsce – Julia Szcepankow-
ska, SP Klonowo,

Wyróżnienie – Lena Wilczyń-
ska, SP im. mjr. Henryka Suchar-
skiego w Mazowszu i Dominka 
Kamińska, SP im. św. Jana Pawła 
II w Lisewie, Nagroda Dyrektora 
Biblioteki – Michał Cibiński, SP im. 

Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku.
Recytacja klasy drugie:
I miejsce – Zofia Nowak, SP 

im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu 
Górnym,

II miejsce – Zuzanna Bożeje-
wicz, SP im. św. Jana Pawła II w Li-
sewie,

III miejsce – Zuzanna Lewan-

dowska, SP Klonowo.
Recytacja klasy trzecie:
I miejsce – Kinga Matell, SP 

im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu 
Górnym,

II miejsce – Damian Olpeter, 
SP im. Marii Konopnickiej w Kowa-
lewie Pomorskim,

III miejsce – Adam Woźniak, SP 

im. św. Jana Pawła II w Lisewie.
Nagroda marszałka:
Kategoria recytacja:
– Zofia Gutowska, SP im. Oska-

ra Kolberga w Ciechocinie,
– Luiza Kamper, SP im. Marii 

Konopnickiej w Kowalewie Pomor-
skim.

Kategoria poezja śpiewana:

– Kornelia Janowska, SP im. 
Tadeusza Kościuszki w Lubiczu 
Górnym.

Nagrody starosty:
Kategoria recytacja:
– Filip Uzarewicz, SP im. Józefa 

Sołtykiewicza w Węgiersku,
– Nikola Kozłowska, SP w Zę-

bowie,
– Agata Stawska, SP w Zębo-

wie.
Nagrody wójta:
Kategoria recytacja:
– Wanessa Wojtulska, SP im. 

mjr. Henryka Sucharskiego w Ma-
zowszu,

– Wiktoria Wrzesińska, SP im. 
Tadeusza Kościuszki w Nowogró-
dzie,

– Liliana Staszak, SP im. Ta-
deusza Kościuszki w Lubiczu Gór-
nym.

(red), fot. UG Ciechocin
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Walczyli o Pierścień Namiestnika
GOLUB-DOBRZYŃ  Weekend majowy obfitował w wiele imprez turystycznych na terenie naszego woje-
wództwa. Jedną z nich był Turniej Polskiej Ligi Husarskiej, który odbył się na zamku golubskim 2 maja

Polska Liga Husarska zo-
stała powołana w marcu tego 
roku. Inicjatorem powstania ligi 
była fundacja „Obowiązek Pol-
ski” wspierająca Podlaską Gru-
pa Husarską. Dużego poparcia 
w powstaniu organizacji udzie-
liła również grupa golubskich 
husarzy wchodzących w skład 
Chorągwi Husarskiej Wojewódz-

twa Kujawsko-Pomorskiego. 
Przewodniczącym Polskiej Ligi 
Husarskiej został Dariusz Wa-
silewski – rotmistrz Podlaskiej 
Chorągwi Husarskiej. Skupia 
ona 9 grup husarskich z całej 
Polski. Jej zadaniem jest chęć 
popularyzowania polskiej jazdy 
rycerskiej, a głównie roli husarii 
w dziejach Rzeczpospolitej.

Zamek golubski, który jest 
siedzibą Kujawsko-Pomorskiej 
Chorągwi Husarskiej, był miej-
scem, gdzie odbył się pierwszy 
turniej polskiej husarii. W im-
prezie uczestniczyło 16 husa-
rzy, praktycznie z całej Polski. 
Turniej, a właściwie cykl tur-
niejów, bo takich zawodów za-
planowano na ten rok 6, koń-

czy się finałem turniejowym na 
zamku w Pułtusku. Zawodnicy 
zbierają w każdych zawodach 
punkty i wygra ten, kto zbierze 
ich najwięcej. Zawody rozgry-
wano w trzech konkurencjach. 
Pierwsza to gonitwa z kopią do 
pierścienia, druga to gonitwa 
z pałaszem, a trzecia to gonitwa 
z szablą.

Główną nagrodą w golub-
skim turnieju był właśnie Pier-
ścień Namiestnika Chorągwi Ku-
jawsko-Pomorskiej. Praktycznie 
do ostatniej konkurencji rywali-
zacja była ogromna. W ostatecz-
nej rozgrywce wygrał Krystian 
Mróz z Chorągwi Pomorskiej. 
Drugie i trzecie miejsce wywal-
czył Marcin Szynkiewicz (startu-
jąc na dwóch koniach) z naszej 
chorągwi, który jest jednocze-
śnie mieszkańcem Golubia-Do-
brzynia.

Turniej husarski był jednym 
z elementów obchodzonych 

Dni Święta Królewny Anny, któ-
ra w dalekiej przeszłości była 
starościną Golubia. Włośnie 
w ramach tego święta na zam-
ku dzieci mogły uczestniczyć 
w warsztatach historycznych, 
a dorośli posłuchać koncertu 
zespołu renesansowej muzy-
ki dawnej w wykonaniu Musi-
ca Antiqua Castelli Golubensis. 
W godzinach wieczornych odbył 
się natomiast bardzo ciekawy 
wykład dr. Radosława Sikory pt. 
„Husaria. Duma polskiego orę-
ża”. Tu mogliśmy się dowiedzieć 
o historii powstania tej elitarnej 
kawalerii, jej znaczeniu militar-
nym a zwłaszcza politycznym 
na przełomie wieków.

Pierwszy turniej Polskiej Ligi 
Husarskiej nie odbyłby się bez 
wsparcia samorządu Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego, 
który był partnerem głównym 
tego wydarzenia historycznego.

Tekst i fot. (Maw)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL
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19. Dycha Kowalewska nadchodzi
REKREACJA  Już w sobotę 18 maja ulice Kowalewa Pomorskiego zapełnią się biegaczami, którzy zmierzą 
się na dwóch trasach: głównej o długości 10 km oraz krótszej – 5 km. Jednak kowalewska impreza to nie 
tylko biegi. Dla zawodników oraz kibiców organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, m. in. koncert dla naj-
młodszych, pokaz karate i pokaz barmański, a także stoiska promujące zdrowy i ekologiczny styl życia

Sportowa oferta jest bardzo 
urozmaicona. – Każdy znajdzie 
dystans odpowiedni do swoich 
możliwości i zainteresowań – 
zapewnia dyrektor biegu Bogdan 
Oskwarek. – Biegać będą nawet 
dzieci – najmłodsze na dystan-
sach od 100 do 800 metrów, na-
tomiast młodzież i dorośli mają 
do wyboru trasę 5 lub 10 km. 
Można jeszcze zapisywać się na  
listę startową. Do tej pory naj-
młodszy zapisany uczestnik ma 
3 lata, zaś najstarszy 79 lat i po-

biegnie na dystansie 10 km. Chcę 
podkreślić, iż wszyscy biegacze, 
niezależnie od zajętego miejsca, 
otrzymają pamiątkowe medale 
– zachęca Bogdan Oskwarek. – 
Staraliśmy się przygotować im-
prezę  dla całych rodzin, dlate-
go oprócz rywalizacji sportowej, 
przewidujemy wiele atrakcji dla 
dzieci oraz dorosłych. Zaplano-
waliśmy m. in. koncert zespołu 
Maskotki, bezpłatne „dmuchań-
ce”, pokazy baniek mydlanych 
czy malowanie twarzy. To tylko 

niektóre atrakcje dla maluchów. 
Mam ponadto nadzieję, że star-
szych uczestników imprezy zain-
teresują np. symulatory dacho-
wania czy zderzeń – dodaje.

 Organizatorzy imprezy 
stawiają na promocję zdrowego 
stylu życia oraz propagowanie 
postawy ekologicznej. Ważnym 
akcentem jest ponadto upo-
wszechnianie wiedzy i świado-
mości bezpiecznych zachowań, 
np. na drodze. – Zaprosiliśmy lo-
kalnych wystawców, którzy będą 
promowali swoje zdrowe i ekolo-
giczne produkty. Myślę, że warto 
18 maja odwiedzić stadion Cen-
trum Rekreacji i Sportu.  Spor-
towemu wydarzeniu przyświe-
ca poza tym cel charytatywny. 
Podczas całej imprezy będziemy 
zbierać fundusze na operację  
małej mieszkanki gminy Kowa-
lewo Pomorskie Małgosi Dulki 
– dopowiada dyrektor Bogdan 
Oskwarek.

Zapisów do udziału w biegu 

na 10 km i 5 km można dokony-
wać na stronie www.dychakowa-
lewska.pl. Wpisowe do 16 maja 
wynosi 40 zł.  Również udział 
w biegach dla dzieci i młodzieży 
można potwierdzić na stronie 
biegu. Uczniowie mogą też zgła-
szać się u nauczycieli wychowa-
nia fizycznego (szkoły z gminy 
Kowalewo Pomorskie) lub w se-
kretariacie Zespołu Szkół w Ko-
walewie Pomorskim. Zapisy do 
biegów dzieci przyjmowane są 
tylko do 9 maja (czwartek, do go-
dziny 13:00). Wpisowe dla dzieci 
wynosi 5 zł, aletrzeba zaznaczyć, 
iż organizator postanowił prze-
kazać dochód z wpisowego dla 
dzieci na pomoc dla Małgosi.

Program imprezy (projekt 
–  dmuchańce, inne atrakcje 
od godziny 10:00 do 16:00):

10:40 Rozgrzewka przed bie-
giem

10:55 Powitanie zawodników
11:00 Start 5 km i 10 km
11:15-12:20 Meta biegów

12:25-12:45 Pokaz barmański
12:45-13:20 Dekoracje 5 km 

i 10 km
13:30-14:00 Koncert dla dzie-

ci, rozgrzewka
14:00-15:00 Biegi dla dzieci 

i młodzieży
15:00-15:20 Koncert dla dzie-

ci
15:20 Pokaz  karate
15:30 Dekoracja uczestników 

biegów dla dzieci, losowanie na-
grody

Organizatorzy informują po-
nadto, że w związku z biegiem 
w dniu 18 maja (w sobotę) nastą-
pią utrudnienia  w ruchu, które 
potrwają od godziny 11:00 do 
12:30. – Przepraszamy za utrud-
nienia i prosimy o planowanie 
podróży, zakupów w innych go-
dzinach. Plan trasy biegu można 
sprawdzić na stronie www.dy-
chakowalewska.pl – podsumo-
wuje Bogdan Oskwarek.

(krzan), fot. ilustracyjne

Piłka nożna

Piłkarska Majówka 2019
Można powiedzieć, że każdy sposób na aktywne spędzanie czasu jest dobry, a gdy 
zastąpić grillowanie np. graniem w piłkę, walory tej formy są jeszcze większe.

W tegorocznej edycji „Pił-
karskiej Majówki” gmina Zbójno 
gościła 8 drużyn: Agrolok Golub-
Dobrzyń, KS Czarodzieje, Golub 
Team, Agrolok Football Team, 
LZS Białkowo, Tirwit Rembio-

cha, GKS Pogrom Zbójno jr oraz 
Iskra Dulsk. W finale rozgrywek 
LZS Białkowo pokonało w rzu-
tach karnych 2-1 Iskrę Dulsk. – 
Wszystkim drużynom i kibicom 
dziękujemy za kolejną wspania-

łą sportową zabawę – podsu-
mowują imprezę organizatorzy, 
UG Zbójno.

(red)
 fot. nadesłane


