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W niedzielę 5 maja w go-
dzinach wieczornych nieznany 
sprawca porzucił na skraju lasu 
psa. Świadkiem zajścia była mło-
da mieszkanka wsi, która na-
tychmiast zareagowała i pomogła 
czworonogowi.

– Do zdarzenia doszło w po-
bliżu mojej działki, na której trwa-
ją prace budowlane – opowiada 
Zuzanna Grochowiecka. – W pew-
nym momencie zauważyłam, jak 
ktoś wyrzuca psa z samochodu. 
Niestety zapamiętałam jedynie 
początek tablicy rejestracyjnej 
CBR. Razem ze mną był mój tata 
oraz chłopak. Gdy sprawca nas 
spostrzegł, natychmiast dodał 
gazu i uciekł z miejsca zdarzenia. 

W pierwszej chwili chcieliśmy ru-
szyć za nim w pościg, ale posta-
nowiliśmy zająć się porzuconym 
psem. Ruch na drodze był dość 
spory i mogło dojść do tragedii.

Zwierzę było wygłodniałe 
i wystraszone. Nasza bohaterka, 
której postawa bez wątpienia za-
sługuje na uznanie, zapewniła mu 
pokarm i schronienie. Dzięki na-
głośnieniu sprawy w mediach spo-
łecznościowych porzucony pies 
znalazł także nowy dom.

– Okazało się, że pies to wła-
ściwie suczka, która przybiegła 
do mnie od razu, merdając weso-
ło ogonem – wspomina kobieta. 
– Byłam bardzo zdenerwowana 
i nie wiedziałam co robić. Wiem, 

że pies, który został porzucony, 
przeżył niezwykle traumatyczne 
chwile. Ze względu na to, że mamy 
w domu już spory zwierzyniec, nie 
mogłam jej zabrać ze sobą. Nie 
byłabym w stanie poświęcić jej 
tyle uwagi, ile by potrzebowała. 
Postanowiłam znaleźć zwierzęciu 
nowego pana i oddać je w dobre 
ręce. Tutaj pomocny okazał się 
Facebook. Historia porzuconego 
psa poruszyła wiele osób, które 
zaczęły udostępniać na swoich 
profilach informacje na temat 
zwierzęcia. Całe zdarzenie miało 
miejsce na wsi, a wiadomo, jak to 
na wsi – każdy każdego zna, wieści 
szybko się rozchodzą. Wiadomość 
dotarła do naszego sołtysa, który 
akurat zapragnął mieć psa. Cieszę 
się, że tak szybko udało się znaleźć 
nowego właściciela. Znam dobrze 
sołtysa oraz jego rodzinę i wiem, 
że nasza sunia nie mogła lepiej 
trafić. Bardzo im dziękuję za oka-
zane serce i dobro.

Dzięki poświęceniu i zaanga-
żowaniu mieszkanki wsi sprawa 
zakończyła się pomyślnie. Pani 
Zuzanna, która na co dzień jest 
druhną w miejscowej jednostce 
OSP, nie kryje oburzenia wobec 
tych, którzy w tak bezduszny spo-
sób pozbywają się swoich pupili.

Dokończenie na str. 2

Dlaczego doszło 
do tragedii?
Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie śmiertelne-
go wypadku, który pod koniec kwietnia wydarzył się 
w Mariankach. Co już udało się ustalić?

Rypin

– 25 kwietnia 2019 roku Pro-
kuratura Rejonowa w Rypinie 
wszczęta śledztwo w sprawie wy-
padku drogowego mającego miej-
sce w dniu 24 kwietnia 2019 roku 
w miejscowości Marianki, powiat 
rypiński, w wyniku którego śmierć 
poniósł Grzegorz S. Z dotychcza-
sowych ustaleń wynika, iż kieru-
jąca samochodem marki Daewoo 
Tico na skrzyżowaniu, wyjeżdża-
jąc z drogi podporządkowanej, nie 
ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 
prawidłowo poruszającemu się kie-
rowcy pojazdu marki Kia Sorento 
– informuje rzecznik prasowy Pro-
kuratury Okręgowej we Włocławku, 
prokurator Wojciech Fabisiak.

W sprawie powołano biegłego 
patomorfologa, biegłego z zakresu 

ruchu drogowego, przeprowadzo-
no z udziałem prokuratora oglę-
dziny miejsca zdarzenia i oględziny 
pojazdów oraz przesłuchano świad-
ków. Ze względu na odniesione ob-
rażenia nie przesłuchano sprawcy 
wypadku. Obecnie wykonywane są 
dalsze intensywne czynności pro-
cesowe zmierzające do zakończe-
nia postępowania.

Przypomnijmy, że w wypad-
ku śmierć na miejscu poniósł 66-
letni pasażer daewoo tico, nato-
miast 26-letnia kierująca została 
przetransportowana do szpitala. 
63-letni kierowca pojazdu kia oraz 
jego pasażerka nie doznali żadnych 
obrażeń. Badanie stanu trzeźwości 
wykazało że kierowca był trzeźwy.

(ak), fot. KPP Rypin
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Wyeliminowali pijanych kierowców
POWIAT  Mimo policyjnych apeli i kontroli nadal zdarzają się osoby, które decydują się wsiąść za 
kierownicę po pijanemu. W ostatnich dniach rypińscy policjanci zatrzymali trzech takich nieodpo-
wiedzialnych kierowców

Dokończenie ze str. 1
– W głowie mi się nie mieści, 

że można tak postępować. Nie ro-
zumiem, jak można skrzywdzić 
swojego przyjaciela – bezbronne 
zwierzę, które nas kocha. Niestety 
ludzie nie zdają sobie sprawy, że 

Gmina Rypin

Zwyrodnialec wyrzucił psa z auta

Nietrzeźwi kierowcy stano-
wią jedno z największych zagro-
żeń dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Prowadzenie pojazdu 
mechanicznego czy też roweru 
pod wpływem alkoholu stwarza 
bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo dla kierowcy, pasażerów, 
ale także dla innych użytkowni-
ków dróg. Oto kilka przypadków 
z ostatnich dni:

– 10 maja 2019 roku w Rypi-
nie 59-letni mieszkaniec Rypina 

kierował rowerem, mając w or-
ganizmie ponad 2 promile alko-
holu,

– 11 maja 2019 roku w Skrwil-
nie 63-letni mieszkaniec powiatu 
rypińskiego kierował rowerem, 
mając w organizmie prawie 2 
promile alkoholu. Ponadto męż-
czyzna miał sądowy zakaz kiero-
wania rowerami,

– 12 maja 2019 roku w Skrwil-
nie 66-letni mieszkaniec powiatu 
rypińskiego kierował samocho-

dem marki Opel Corsa, mając 
w organizmie ponad 2 promile 
alkoholu.

Wszyscy poniosą konsekwen-
cje nieodpowiedzialnej jazdy. 
Za naruszenie sądowego zakazu 
grozi do 3 lat pozbawienia wol-
ności, za kierowanie pojazdem 
w stanie nietrzeźwości do 2 lat 
pozbawienia wolności, a za jazdę 
rowerem w stanie nietrzeźwości 
kara aresztu lub grzywny.

(ak), fot. KPP Rypin

R E K L A M A

pies to nie pluszowa maskotka, któ-
rą można odstawić po zakończeniu 
zabawy. Wymaga poświęcenia mu 
wiele czasu i systematycznej pra-
cy. Zdarza się, niestety dosyć czę-
sto, że merdający ogonkiem piesek 
staje się niechciany w domu. Sta-

tystycznie najwięcej psów porzu-
canych jest w okresie wakacji. Jeśli 
naprawdę nie możemy już dłużej 
mieć w swoim domu psa czy kota, 
poszukajmy im nowego domu, 
gdzie będzie mógł liczyć na lepszą 
opiekę. Mnie się udało i dziękuję 

wszystkim za pomoc.
Należy pamiętać, że porzu-

cenie psa to jedna z form znę-
cania się nad zwierzęciem, które 
jest przestępstwem zagrożonym 

karą pozbawienia wolności do  
3 lat. Zdaniem obrońców zwierząt 
kary powinny być o wiele surow-
sze.

(AdWo), fot. nadesłane

AD VOCEM
W 192. numerze CRY, w artykule pt. „Premier Morawiecki w Rypinie” błęd-
nie podaliśmy, że strażacy z powiatu rypińskiego otrzymali pieniądze w kwocie  
20 tys. zł z przeznaczeniem na zakup paliwa. Kwota się zgadza, ale środki 
otrzymane przez druhów wydatkowane będą na zakup niezbędnego dla nich 
sprzętu. Za nieścisłość przepraszamy.

Redakcja CRY
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Regionalna 
izba Historyczna otwarta

GMINA SKRWILNO  10 maja bieżącego roku o godz. 9.30 w pałacu w Okalewie odbyło się uroczyste 
otwarcie długo wyczekiwanej Regionalnej Izby Historycznej. Dzięki temu gmina posiada swoje własne 
„małe muzeum”

Po oficjalnym rozpoczęciu oraz 
powitaniu gości przez wójta Dariu-
sza Kolczyńskiego rozstrzygnięto 
II etap międzyszkolnego konkursu 
Pamiątki Przeszłości. W sali, w któ-
rej wyeksponowano wszystkie ze-
brane dotychczas pamiątki, ucznio-
wie Szkół Podstawowych gminy 
Skrwilno zaprezentowali swoje 10-
minutowe pokazy. Przypomnijmy, 
że do finału łącznie zakwalifikowało 
się 6 klas (po 2 klasy z każdej szkoły, 
tj. Okalewa, Skudzaw oraz Skrwil-
na). Wyróżniono dwie kategorie 

wiekowe: kat. I: kl. IV-VI i kat. II: kl. 
VII-VIII. Zadaniem zespołów projek-
towych było odtworzenie historii 
wybranego, najciekawszego ekspo-
natu, w dowolnej formie – ciekawa 
opowieść, wiersz, krótka scenka 
lub podobne. Oprócz prezentacji 
słownej, mającej na celu pokazanie 
wyników zmagań poczynionych 
podczas trwania konkursu, Komi-
sja Konkursowa w swojej ocenie 
brała pod uwagę zawartość mery-
toryczną oraz aranżację plastyczną 
wykonanego w I etapie konkursu 

plakatu, a także aranżację stolika, 
sposób wyeksponowania pamiątek 
oraz wybranego przedmiotu.

Pięcioosobowa komisja oraz 
wszyscy przybyli goście byli pod 
ogromnym wrażeniem pomysło-
wości, kreatywności oraz wyjątko-
wości każdego projektu. Uczniowie 
wykazali się niesamowitą orygi-
nalnością oraz zaangażowaniem. 
W kategorii pierwszej wygrała klasa 
VI z SP Okalewo, przed klasą VI z SP 
Skudzawy i klasą IV B z SP Skrwilno. 
W drugiej kategorii wygrała klasa 
VIII z SP Skudzawy, przed klasą VIII 
z SP Skrwilno i klasą VIII SP Okale-
wo. Klasy, które zajęły zaszczytne 
miejsce I jako nagrodę otrzymały 
pamiątkowe dyplomy oraz specjal-
ne vouchery – wyjazd do Torunia 
(w programie: zwiedzanie Muzeum 
Okręgowego, gdzie podziwiać moż-
na Skarb ze Skrwilna oraz seans fil-
mowy w kinie Cinema City).

Klasy wyróżnione odebrały też 
pamiątkowe dyplomy, a w nagrodę 
pojadą do Sierpca – w programie: 
seans filmowy w kinie Jutrzenka 
oraz posiłek w McDonald’s. – W tym 

miejscu należy także wyszczególnić 
wysiłek i starania klasy IV Szkoły 
Podstawowej w Okalewie. Ucznio-
wie otrzymali nagrodę pocieszenia 
w postaci pamiątkowego dyplomu 
oraz zestawu książek. W trakcie 
trwania całej imprezy uczniowie 
oraz goście mieli możliwość biesia-
dowania przy wcześniej przygoto-
wanym ognisku – mówi Aleksan-
dra Rucińska z UG Skrwilno.

Kolejnym punktem ważne-
go w naszej gminie wydarzenia 
była niespodzianka przygotowana 
z myślą o młodzieży szkolnej – 
gra terenowa „Tropem Pamiątek 
Przeszłości”. Rozegrała się ona na 
terenie parku przy zabytkowym 
okalewskim pałacu. Udział w grze 
wzięły 3 czteroosobowe druży-
ny, po jednej z każdej szkoły gmi-
ny Skrwilno. Każda reprezentacja 
otrzymała zestaw startowy nie-
zbędny do wykonania 8 zadań – 
mapkę, na której oznaczono miej-
sce ukrycia skarbów oraz kopert 
z zadaniami, kartę odpowiedzi, ło-
patkę, długopis, taśmę klejącą oraz 
nożyczki. Wszystkie zadania zwią-

zane były z uroczystością otwarcia 
Regionalnej Izby Historycznej oraz 
podstawową wiedzą na temat gmi-
ny Skrwilno. W zabawie znaczenie 
miała ilość poprawnie wykonanych 
zadań w jak najkrótszym czasie. 
Wygrało Okalewo przed Skudzawa-
mi i Skrwilnem.

– Serdecznie dziękujemy dy-
rekcji, nauczycielom oraz uczniom 
szkół podstawowych gminy Skrwil-
no za wielkie zaangażowanie oraz 
chęć pomocy i współpracy podczas 
tworzenia naszego małego lokal-
nego muzeum. Żywimy nadzieję, 
iż powstała Regionalna Izba Histo-
ryczna w Okalewie spełni funkcje 
edukacyjno-poznawcze z szerokim 
działaniem na rzecz ocalenia od za-
pomnienia tradycji i kultury naszej 
gminy, naszego regionu. Życzymy 
sobie oraz wszystkim mieszkań-
com naszej gminy, by zgromadzone 
zbiory służyły celom jakie sobie za-
łożyliśmy oraz próbujemy realizo-
wać, przy współpracy osób, którym 
na tym zależy – dodaje Rucińska.

(ak), fot. nadesłane

Rypin

Nasza skarbówka w czołówce
Urząd Skarbowy w Rypinie jest wśród najlepszych urzędów w Polsce. Na uroczy-
stej gali, w której uczestniczyła minister finansów Teresa Czerwińska, nagrodzo-
no laureatów XV Rankingu Urzędów Skarbowych i Izb Administracji Skarbowej 
Dziennika Gazety Prawnej. 

Spośród 400 urzędów skar-
bowych po raz piętnasty wybra-
no te, które działają najskutecz-
niej i najefektywniej. Ranking 
został przygotowany przez re-
dakcję Dziennika Gazety Prawnej 
w oparciu o dane statystyczne 
departamentów KAS w Minister-
stwie Finansów. Autorzy ran-

kingu oceniali urzędy skarbowe 
w dwóch kategoriach: efektyw-
ność i skuteczność. Urzędy skar-
bowe sklasyfikowano w czterech 
grupach: małe urzędy (zatrud-
niające poniżej 60 pracowników), 
średnie (do 130 pracowników), 
duże (powyżej 130 pracowników) 
oraz wyspecjalizowane (z uwagi 

na właściwość). Przygotowano 
również klasyfikację generalną 
uwzględniającą miejsca zaję-
te przez poszczególne urzędy 
w obu ocenianych kategoriach.

– Urząd Skarbowy w Ry-
pinie został wyróżniony w ka-
tegorii najbardziej skuteczny 
urząd, w której zajął 5. miejsce 

wśród małych urzędów skar-
bowych w Polsce. Jako jedyny 
mały urząd został wyróżniony 
w całym województwie kujaw-
sko-pomorskim. Również w kla-
syfikacji generalnej nasz urząd 
znalazł się w pierwszej dziesiąt-
ce najlepszych małych urzędów 
w Polsce. Ten sukces nie był-
by możliwy bez zaangażowania 
i pracy wszystkich pracowników 
Urzędu Skarbowego w Rypinie. 
Jesteśmy bardzo dumni z tak 
wysokich wyników i dziękujemy 
za docenienie naszych starań – 
mówi naczelnik US Rypin Tomasz 
Gliński.

Wyróżnienie na uroczystej 
gali, która odbyła się w Warsza-
wie 25 kwietnia 2019 r., odebrał 

naczelnik Tomasz Gliński. Mini-
ster Teresa Czerwińska i wicemi-
nister Piotr Walczak pogratulo-
wali i podziękowali kierownictwu 
i pracownikom urzędów wyróż-
nionych w rankingu Dziennika 
Gazety Prawnej. – „Gratuluję 
obecnym tutaj dyrektorom izb 
administracji skarbowej i na-
czelnikom urzędów skarbowych, 
gdyż państwa obecność świad-
czy o dobrych wynikach. Proszę 
przekazać moje gratulacje i po-
dziękowania pracownikom kiero-
wanych przez państwa urzędów, 
bo wyróżnienie w rankingu jest 
również ich sukcesem” – powie-
działa prof. Teresa Czerwińska.

(ak)
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wielki dzień w Kowalkach
GMINA RYPIN  W sobotę 11 maja ochotnicy z gminy Rypin świętowali Dzień Strażaka. Wyjątkowe 
wydarzenie zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalkach

W uroczystościach wzięli 
udział przedstawiciele wszyst-
kich jednostek z terenu gminy 
Rypin oraz zaproszeni goście. 
Obchody rozpoczęto mszą świętą 
w parafii pw. Świętej Trójcy w Ry-
pinie. Nabożeństwo odprawił ks. 
dr Andrzej Krasiński, który przy-
pomniał postać świętego patrona 

strażaków.
– Święty Florian był wysokim 

urzędnikiem rzymskim i dowód-
cą wojsk. Podczas prześladowania 
chrześcijan został aresztowany. 
Początkowo namawiano go, żeby 
wyparł się wiary i ocalił swoje 
życie. Z opisu jego męczeństwa 
dowiadujemy się, że Florian nie 

uległ naleganiom prefekta, który 
skazał go na śmierć przez uto-
pienie. Przywiązano mu do szyi 
ciężki kamień, a ciało wrzucono 
do rzeki Ennsy. Florian zginął  
4 maja 304 roku. Jego zwłoki od-
nalazła chrześcijanka Waleria, 
która je pochowała. Nad jego 
grobem powstał z czasem klasz-

tor św. Floriana – mówił w czasie 
kazania ks. Krasiński.

Po mszy delegacje i poczty 
sztandarowe spotkały się na pla-
cu przy remizie OSP w Kowalkach. 
Przybyłych gości powitał prezes 
zarządu oddziału gminnego ZOSP 
w Rypinie Tomasz Jezierski. Ży-
czenia do strażaków skierowali 
m. in. komendant powiatowy PSP 
w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łyd-
kowski oraz wójt Janusz Tyburski.

– Wszystkim druhnom i dru-
hom składam serdeczne podzię-
kowania za działalność ratowniczą 
i bezinteresowną służbę drugie-
mu człowiekowi. Należą się wam 
słowa uznania za trud służby, za 
codzienną gotowość do ratowanie 
życia, za ofiarność oraz niezwykłe 
oddanie. Wasze zaangażowanie 
i poświęcenie sprawia, że straża-
cy to grupa zawodowa, która cie-
szy się największym zaufaniem 
społecznym i uznaniem w Pol-

sce. Zawsze jesteście na miejscu, 
kiedy coś się dzieje, kiedy trzeba  
pomóc. Życzę wam wytrwałości, 
wyrozumiałości bliskich, licznych 
sukcesów oraz wiele zadowolenia 
z pełnionej służby – mówił pod-
czas uroczystości wójt Tyburski.

Spotkanie było też okazją 
do wręczenia odznaczeń. Srebr-
ny Medal za „Zaslugi dla Pożar-
nictwa” otrzaymał druh Jakub 
Trędewicz. Brązowym medalem 
„Za zasługi dla pożarnictwa” od-
znaczono Dorotę Grudzińską, 
Barbarę Zimnicką oraz Dariusza 
Drozdowskiego. Odznakę „Strażak 
Wzorowy” otrzymali: Przemysław 
Wiśniewski, Mateusz Orędowski, 
Mateusz Trzciński, Natalia Rud-
nicka, Dawid Łukowski, Kamil Ja-
worski, Piotr Orędowski. Po części 
oficjalnej zaproszeni goście udali 
się na poczęstunek.

Tekst i fot. (AdWo)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Powiat

Kolejna kasa dla KGW
Od 7 maja ruszył nabór wniosków dla kół gospodyń wiejskich zarejestrowanych 
w ARiMR. Warunkiem otrzymania dotacji jest rozliczenie uprzednio uzyskanej 
pomocy.

Na ten cel została przezna-
czona kwota 40 mln. zł, a pomoc 
będzie przyznawana do wyczer-

pania środków.
– W związku z wejściem 

w życie 7 maja 2019 r. rozpo-

rządzenia Ministra Inwestycji 
i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 
2019 r. zmieniającego rozporzą-

dzenie w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania 
oraz rozliczania przez Prezesa 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa pomocy fi-
nansowej z budżetu państwa dla 
kół gospodyń wiejskich oraz jej 
wysokości (Dz. U. poz. 827), Koła 
Gospodyń Wiejskich również 
w 2019 r. będą mogły otrzymać 
pomoc agencji przeznaczoną na 
prowadzenie przez nie działal-

ności statutowej. Nabór wnio-
sków rozpoczyna się z dniem 
wejścia w życie przepisów roz-
porządzenia – czytamy na stro-
nie ARiMR.

Stawki pozostają bez zmian 
i są zależne od liczby członków 
w kole. Pieniądze wypłacać bę-
dzie ARiMR. Wnioski będzie 
można złożyć nie później niż do  
31 października.

(AdWo)
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WĄPIELSK  We wtorek 7 maja w Uniwersytecie III Wieku w Wąpielsku miał miejsce wykład prof. Zbi-
gniewa Naworskiego pt. „Czarownice i ich procesy”. Kary za uprawianie magii stosowano już w starożyt-
ności i są wymierzane do dziś

piekło czarownic

– W 2003 roku rolnik z Woli 
Kalinowskiej koło Krakowa pozwał 
do sądu swoją sąsiadkę, która pu-
blicznie stwierdziła, że jest czarow-
nikiem, bo zabiera mleko od jej 
krów. Jako dowód przytaczała fakt, 
że odstawia on 40 litrów od dwóch 
krów, podczas gdy ona tylko 17. Go-
spodarz podkreślał, że w czary nie 
wierzy, obawiał się jedynie, że takie 
opowieści zepsują mu opinię. Osta-
tecznie proces zakończył się ugodą. 
W Stanach Zjednoczonych też zda-
rzają się podobne historie. W 1999 
roku w Oklahomie 15-latka została 
na 15 dni zawieszona w prawach 
ucznia za rzucanie uroków. Istnie-
ją kraje, w których za tego rodzaju 
proceder grozi nadal kara śmierci. 
W 2010 roku w Arabii Saudyjskiej 
skazano na ścięcie prezentera li-
bańskiej telewizji za uprawianie 
czarów na antenie. Uzasadnieniem 
wyroku było, że wróżył dzwonią-
cym telewidzom i te wróżby się 
sprawdzały – powiedział zdumio-
nym słuchaczom wykładowca.

Nasilenie procesów o czary 
i czas największych prześlado-
wań przypadł, nie na (jak się po-
wszechnie sądzi) średniowiecze, 
ale na okres nowożytny. Skąd takie 
wzmożenie?

– Na początku XVI wieku 
zmieniła się sytuacja w Europie, 
a czary stały się bardzo poważ-
nym przestępstwem. Wynikało to 
z ogólnoeuropejskich zjawisk spo-
łecznych ekonomicznych i kulturo-

wych. Nastąpił gwałtowny postęp 
techniczny, odkrycia geograficzne 
spowodowały, że Stary Kontynent 
dowiedział się o istnieniu państw, 
w których chrześcijaństwo jest nie-
znane. Było to nie do pomyślenia 
dla Kościoła. Zaprzeczono, że Zie-
mia jest płaska. Panowała inflacja. 
Wcześniej ceny zmieniały się raz 
na 80 lat, natomiast w XVI wieku 
co 10 następowało ich podwoje-
nie. Rozpoczęły się wojny religij-
ne, a wraz z nimi epidemie i głód. 
W czasie wojny trzydziestoletniej 
(1618-1648) w Niemczech zginęło 
lub zmarło w wyniku zarazy i bra-
ku pożywienia prawie 60% ludno-
ści. Za te nieszczęścia trzeba było 
kogoś oskarżyć. Teraz wiadomo, 
że wszystkiemu winien jest Tusk, 
ewentualnie ekonomiści, cykliści 
i kto tam jeszcze, wówczas padło 
na diabły. Szatana nikt nie widział, 
więc należało go zmaterializować. 
Okazało się, że miał służki w po-
staci czarownic. Ukazywał się im, 
a one wykonywały jego polece-
nia. Ściganie czarownic rozpoczę-
ło się w Niemczech, bo tam tych 
nieszczęść było najwięcej, potem 
przeniosło się do Anglii, trochę 
do Holandii i w końcu w XVI wie-
ku trafiło do Polski. Pierwsza kara 
śmierci za czary poprzez spalenie 
na stosie miała miejsce u nas w 1511 
roku. Kobiecie zarzucono, że swo-
imi praktykami zniszczyła okolicz-
ne browary. Ostatni wielki proces 
odbył się w 1775 roku. Przed sądem 

stanęło kilkanaście niewiast. Spło-
nęły na stosie. Ich córki przepusz-
czono przez rózgi, w wyniku czego 
dwie zmarły. To wydarzenie wzbu-
dziło tak wielkie oburzenie, że rok 
później kara śmierci i tortury za 
czary zostały zakazane – opowia-
dał wykładowca.

Palenie ludzi na stosach było 
popularnym widowiskiem. Z braku 
rozrywek zdarzało się, że gawiedź 
protestowała przeciw uniewinnie-
niu podejrzanej. W Polsce unice-
stwiono w ten sposób od 5 do 8 tys. 
osób, a w Europie od 150 do 200 
tys., z czego 90% to kobiety. Wyją-
tek stanowiły Estonia i Finlandia, 
gdzie proporcje zostały odwróco-
ne.

– Wyroki wydawały sądy 
świeckie. Jak kler mówi, że nikomu 
nie zrobił krzywdy, to ma rację. 
Jest taka stara zasada, że Kościół 
brzydzi się krwią, więc ich sąd, co 
najwyżej, mógł orzekać o winie. 
Potem ofiarę przekazywano w ręce 
świeckich organów sprawiedliwo-
ści, które tym wyrokiem związane 
skazywały ją na śmierć. Jeśli chodzi 
o podbudowę ideologiczną owych 
procesów, narodziła się nowa dys-
cyplina „naukowa” – demonologia. 
W uniwersyteckich katedrach moż-
na było się doktoryzować i habili-
tować z wyglądu drabiny piekielnej, 
ilości diabłów na główce od szpilki 
i podobnych wymysłów. W 1614 r. 
została w Polsce wydana publikacja 
pt. „Młot na czarownice”, najbar-

dziej popularna w tym czasie książ-
ka w Europie. Zawarto z niej wiele 
pożytecznych informacji, np. jak 
rozpoznać wiedźmy i jak pozbawić 
je mocy. Czarownica musiała być 
brunetką, kobietą w podeszłym 
wieku, w jakiś sposób ułomną fi-
zycznie bądź psychicznie, albo 
młodą osobą o wybitnej urodzie – 
kontynuował wykład profesor.

Te nieszczęsne kobiety oskar-
żano o spowodowanie wszystkich 
katastrof. Rzucały uroki, powodu-
jąc susze, powodzie, choroby ludzi 
i zwierząt, zdrady współmałżon-
ków, i co komu jeszcze przyszło 
do głowy. Niezawodną metodą na 
sprawdzenie, czy ma się do czy-
nienia ze służką szatana, było pła-
wienie i topienie. Jeśli przeżyła, sąd 
kierował ją na tortury, którymi 
zajmowali się kaci. Zawód to był 
dochodowy, szczególnie doceniano 
absolwentów odpowiednich szkół. 
Jedna z najlepszych znajdowała się 
w Norymberdze. Uczono łamania 
kołem, tak aby zgruchotane ręce, 
nogi, żebra udało się wpleść mię-
dzy szprychy. Sztuką było darcie 
pasów z pleców. Dzielono je na 
kilkadziesiąt części i zrywano skó-
rę. Nie każde miasto mogło sobie 
pozwolić na profesjonalistę, miały 
go najbogatsze. Do zatrudnienia 
fachowca w Warszawie dorzuciło 
się 16 okolicznych miejscowości. 
Aby tortury były skuteczne i uroz-
maicone, potrzebny był stosowny 
sprzęt. Produkcją zajmowali się 

kaci, lekarze i hobbyści. Czym wię-
cej oprawca miał przyrządów, tym 
lepiej. Kosztowały niemało. Dzie-
wica norymberska, krzesło cza-
rownic, kołyska Judasza, hiszpań-
skie buty, bocian, gruszka, żelazna 
dziewica, wahadło, ława do rozcią-
gania brzmią niewinnie, a służyły 
do zadawania niewyobrażalnego 
bólu ofiarom, Bólu, który powinien 
trwać jak najdłużej. Ludzie podda-
wani takim praktykom, przyzna-
wali się do do wszystkiego, wario-
wali albo konali. Jeśli ktoś umarł 
w trakcie kaźni, dręczyciel ponosił 
tego konsekwencje. Zawsze była to, 
co najmniej, chłosta. Kaci dodatko-
we zyski czerpali z handlu.

– Duże dochody uzyskiwało 
się ze sprzedaży sznura wisielca, ale 
największą kasę dostawał oprawca 
za suszone genitalia skazańca. Za-
pakowane w eleganckie woreczki 
były noszone przez mieszczki. Mia-
ło im to zagwarantować szczęście 
w miłości. Oprócz tego kaci pro-
wadzili miejskie burdele – objaśnił 
talenty biznesowe „mistrzów spra-
wiedliwości” Naworski.

Czasy okrutnych praktyk nie 
minęły, chociaż są ukrywane. Służ-
by specjalne krajów uważanych 
za demokratyczne nie patyczkują 
się. Tortura rodem z opisywanych 
odległych wieków, polegająca na 
wlewaniu wody w usta i nos unie-
ruchomionego delikwenta, stoso-
wana jest do dziś przez CIA.

Tekst i fot. (jd)

Gmina Rypin

Humaniści z Kowalk
10 maja 2019 roku o godzinie 10.00 w auli Collegium Humanisticum Wydzia-
łu Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się 
VII edycja Wojewódzkiego Konkursu Humanista Roku 2018/2019 dla klas trzecich 
gimnazjum i ósmych szkoły podstawowej.

Szkołę Podstawową w Ko-
walkach reprezentowało dwoje 
uczniów. Stanisław Błażejewski 
z klasy 3A gimnazjalnej uzyskał 
tytuł laureata. Do konkursu przy-
gotowała go Anna Gadomska. Do-
brosława Foksińska z klasy 3B gim-

nazjalnej uzyskała tytuł finalistki. 
Do konkursu przygotowała ją Ka-
tarzyna Jankowska.

Organizatorem konkursu była 
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 
Kościuszki w Lubiczu Górnym i Wy-
dział Nauk Historycznych Uniwer-

sytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu, a patronat nad konkursem, 
któremu przyświecała myśl Teren-
cjusza „Człowiekiem jestem i nic  
co ludzkie, nie jest mi obce” przy-
jęli: Kujawsko-Pomorski Kurator 
Oświaty, Marszałek Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego oraz Wójt 
Gminy Lubicz. Konkurs trwał 70 
minut, w ciągu których uczestnicy 
rozwiązywali test z zakresu nauk 
humanistycznych: historii, wiedzy 

o społeczeństwie, języka polskiego 
i literatury oraz wiedzy o kulturze 
i świecie współczesnym.

(red)
 fot. nadesłane
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BRZUZE  Dzień Strażaka, ustanowiony uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, jest celebrowany 4 maja. 
Pierwszy raz obchodzono go oficjalnie w 2003 roku. W ten sposób dziękuje się druhnom i druhom za ich 
trud, narażanie życia i oddaje hołd tym, którzy zginęli w akcjach ratowniczych

strażakom w ich święto

Gmina Brzuze zorganizo-
wała we wtorek 7 maja uro-
czyste spotkanie z reprezen-
tantami wszystkich jednostek 
OSP działających na jej terenie. 
Przybyli przedstawiciele władz 
straży zawodowej i ochotni-
czej. Gościem honorowym była 
członkini zarządu województwa 
kujawsko-pomorskiego Ane-
ta Jędrzejewska, a specjalnym 
Martyna Tomaszewska, uczen-
nica z Ostrowitego, która zajęła 
IV miejsce w eliminacjach woje-

wódzkich Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej.

– Na terenie gminy jest sie-
dem jednostek oraz sześć straż-
nic. Służą nie tylko strażakom, 
ale i całemu społeczeństwu. 
W każdej z nich jest świetlica 
z zapleczem kuchennym. Żad-
na gmina w naszym powiecie 
nie posiada tak dużo tak dobrze 
wyposażonych i wyremontowa-
nych strażnic jak Brzuze. Dzięki 
radnym i wójtowi my strażacy 
możemy liczyć na dalszą współ-

pracę. Jestem komendantem 35 
lat i jeszcze nigdy nie zabrakło 
nam pieniędzy na podstawowe 
wydatki. Bardzo wam wszystkim 
za to dziękuję – powiedział Mie-
czysław Wardencki, komendant 
gminny Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych.

Straży pomaga także samo-
rząd wojewódzki, przeznaczając 
dla niej fundusze z puli Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Kujawsko-Po-
morskiego, o czym wspomniała 

Aneta Jędrzejewska.
– Urząd marszałkowski 

i zarząd województwa jako jed-
ni z nielicznych w naszym kra-
ju wspierają bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe. Mamy środki 
na zakup sprzętu i samocho-
dów. Tylko w tym roku naby-
liśmy 13 wozów dla jednostek 
OSP za kwotę 14 mln zł. Nieba-
wem w Wichowie rozdamy nowy 
sprzęt przeznaczony dla straża-
ków z powiatów lipnowskiego 
i rypińskiego. Środki, którymi 

dysponujemy w ramach progra-
mu, nie byłyby możliwe do wy-
korzystania, gdyby nie włodarze 
gmin, ponieważ zawsze musi 
być wkład własny – wyjaśniła 
Aneta Jędrzejewska.

Wójt Jan Koprowski i prze-
wodniczący rady gminy Krzysz-
tof Budziński wręczyli strażakom 
pamiątkowe statuetki, życząc im 
jak najmniej wyjazdów do poża-
rów i klęsk żywiołowych.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Gmina Brzuze

Dobry materiał na strażaka
Uczennica SP w Ostrowitem Martyna Tomaszewska okazała się znawczynią tema-
tyki pożarniczej. Jako reprezentantka powiatu zdobyła IV miejsce w etapie woje-
wódzkim XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega 
pożarom”. Konkursy stały się dla dziewczyny początkiem pasji.

Ta edycja konkursu nie jest 
pierwszą, w której Martyna 
Tomaszewska wzięła udział. – 
Dla mnie to już czwarta edy-
cja. Cztery razy z rzędu brałam 
udział w eliminacjach powia-
towych i dwukrotnie dotar-
łam do finału wojewódzkiego. 
Gdy byłam w piątej klasie, po-
traktowałam ten konkurs jako 
przygodę, nowe doświadczenie. 
Nie miałam nigdy wcześniej do 
czynienia z zagadnieniami do-
tyczącymi straży pożarnej. Co 
roku coraz bardziej intereso-
wałam się zawodem strażaka 

i w ogóle tematyką pożarnic-
twa. Początkowo pani dyrektor 
podsuwała mi literaturę, pod-
powiadała gdzie mogę znaleźć 
informacje. Miałam też okazję 
zwiedzić siedzibę powiatowej 
rypińskiej straży pożarnej, do-
tknąć każdego sprzętu, zadawać 
pytania. Oczywiście dużo czasu 
spędziłam na czytaniu zebranej 
literatury i oglądaniu filmów – 
opowiada Martyna.

Ze względu na tak dobry wy-
nik zmagań w turnieju i repre-
zentowanie powiatu dziewczyna 
została nagrodzona podczas po-

wiatowych obchodów Dnia Stra-
żaka w Rypinie. Sukces Martyny 
doceniła również jej rodzinna 
gmina i nie tylko. Podczas gmin-
nej uroczystości z okazji Dnia 
Strażaka Martyna otrzymała 
gratulacje oraz nagrodę od stra-
żaków, wójta gminy Brzuze Jana 
Koprowskiego oraz członka za-
rządu województwa kujawsko-
pomorskiego Anety Jędrzejew-
skiej.

Nastolatka uczy się w klasie 
ósmej. Przygoda z konkursami 
o wiedzy pożarniczej nakiero-
wała ją na dalszą drogę w edu-

kacji, a następnie karierze. Tym  
bardziej, że Martyna wie już 
dużo o pracy strażaka.

– Nagrody, statuetki są 
bardzo miłe, doceniam to, ale 
zdobyłam także dzięki udziale 
w tym turnieju ogromną wie-
dzę i szacunek do pracy stra-

żaka. W tym roku kończę ósmą 
klasę i przyznam, że na chwilę 
obecną, wiem co dalej po szko-
le średniej. Marzy mi się praca 
strażaka zawodowego, a jak to 
będzie w rzeczywistości, czas 
pokaże – zdradza Martyna.

(RS), fot. nadesłane



Czwartek 16 maja 2019 reklama 7  RYPIN–CRY.PL

R E K L A M A



społeczeństwo8 Czwartek 16 maja 2019 RYPIN–CRY.PL

wspomnieli swój chrzest
REGION  W niedzielę uczniowie klas czwartych szkół podstawowych z Wólki, Gójska i Sosnowa przystą-
pili do komunii świętej rocznicowej. Niezwykła uroczystość integrująca dzieci z trzech powiatów odbyła się 
w kościele św. Mikołaja w Gójsku

– Dzisiaj wspominacie swój 
chrzest, odnawiacie przyrzecze-
nia chrztu świętego – mówił do 
dzieci proboszcz ks. Grzegorz Ża-
bik. – Do pierwszego sakramentu 
przynieśli was rodzice naturalni 
i rodzice chrzestni, ale dzisiaj już 
wy sami możecie świadomie zło-
żyć przyrzeczenia. Za to, że byli-
ście ochrzczeni jako małe dzieci 
i dzisiaj możecie przystąpić do 
kolejnego sakramentu, podzię-
kujcie swoim rodzicom, bo zda-
rzają się przypadki, gdy dzieci nie 
mają tyle szczęścia i sami, jako 

dorośli ludzie dopiero przystępu-
ją do chrztu świętego. Ja w swojej 
28-letniej posłudze kapłańskiej 
dwa razy udzieliłem chrztu świę-
tego dorosłym ludziom. Chrzest 
jest pierwszym i najważniejszym 
sakramentem, dlatego dzisiejsza 
uroczytość jest niezwykle ważna.

I dzieci zapaliły świece, i od-
nowiły przyrzeczenia chrztu 
świętego, i z dumą i radością 
celebrowały ten dzień w gronie 
swoich duszpasterzy: Grzegorza 
Żabika i Jacka Godosa oraz ro-
dziców i gości z trzech powiatów: 

lipnowskiego, sierpeckiego i ry-
pińskiego. A teraz przed dziećmi 
zadanie dziennikarskie zlecone 
przez proboszcza.

– Ogłaszam konkurs na prze-
prowadzenie wywiadu z rodzi-
cami i bliskimi o swoim chrzcie 
– mówi ks. Grzegorz Żabik. – Py-
tajcie o to, jak byliście ubrani, kto 
był z wami, o wszystko.

Wywiad to jedna z najtrud-
niejszych form dziennikarskich, 
a więc przed czwartoklasistami 
poważne wyzwanie.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Gmina Rypin

Rosyjski w małym palcu
Ostatni rok nauki języka rosyjskiego w oddziałach gimnazjalnych w Szkole Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Kowalkach zakończył się uzyskaniem tytułu finalistki 
konkursu przedmiotowego, organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kura-
tora Oświaty w Bydgoszczy, przez uczennicę klasy 3c gimnazjum Amelię Nadolską.

Celem konkursów językowych 
jest motywowanie uczniów do do-
skonalenia sprawności językowych. 
Amelia brała udział w zmaganiach 
na trzech etapach: szkolnym, rejo-
nowym i wojewódzkim. Intensywne 
przygotowania trwały od września 
do lutego. Uczennica musiała wy-
kazać się umiejętnością stosowania 
zdobytej wiedzy w praktyce i dzia-
łaniu. Na uwagę zasługuje fakt, że 

Amelia zgłębiała język rosyjski do-
piero podczas nauki w gimnazjum 
na poziomie III.0, czyli w kursie dla 
początkujących.

Na kolejnych etapach zmierzy-
ła się z zadaniami testowymi, zada-
niami z luką o charakterze leksy-
kalnym i gramatycznym. Do zadań 
konkursowych należało również 
wykazanie się umiejętnością czy-
tania i słuchania ze zrozumieniem, 

redagowania tekstów w języku ro-
syjskim oraz wiedzą realioznawczą. 
Natomiast etap wojewódzki spraw-
dzał poza wyżej wymienionymi 
umiejętnościami sprawność wy-
powiadania się i porozumiewania 
w języku rosyjskim.

Uczennicę do konkursu przy-
gotowała Anna Gadomska, nauczy-
cielka języka rosyjskiego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jest niemalże niemożliwe. Czas 
obalić ten mit!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beata Szarszewska, 
Adwokat, fot. ilustracyjne

Zdrowie

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

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

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

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

Wydarzenie organizowa-

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

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

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

• Inspektoratu ZUS w Lipnie, 
ul. Mickiewicza 43

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

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

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

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

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

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

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

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

(pw)

Finanse

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

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

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

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

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

(pw)

Uprawy

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

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

dopłatę 300 zł do tony czystego 
składnika.

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

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

(pw)

Zwierzęta

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

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

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

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

(pw), fot. ilustracyjne

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

Finanse

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

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

(pw)

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

Imprezy

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

szyn, kiermasz oraz konsultacje 
dla mieszkańców.

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

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

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

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

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

Restek grywa na scenach pol-

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

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

(red), fot. UM 
Golub-Dobrzyń

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

Konkursy

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

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

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

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

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

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

(red), fot. Mikołaj Kuras

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oprac. (ak)



16.05.2019-22.05.2019

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

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

06:00 Ukryta prawda odc. 572 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 73 - serial

07:55 Szpital odc. 271 - serial

08:50 Big Brother odc. 47

09:50 Big Brother Pobudka odc. 44

09:55 Zakochani po uszy odc. 68 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 103 - serial

12:45 19+ odc. 104 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 335 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 44

14:20 Sąd rodzinny odc. 74 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 111 - serial

16:20 Szpital odc. 272 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 44

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

18:25 Ugotowani odc. 8 s. 12

19:30 Zakochani po uszy odc. 69 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 48

21:00 Czas na przyjaźń  

  - komediodramat

23:30 Big Brother Nocą odc. 36

00:05 Na pełnym gazie - dramat

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

06:00 Słodka miłość odc. 44

07:00 Zbuntowany anioł odc. 221

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 99 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 50 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 66 

  s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 1 

  s. 9 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 2 

 s. 9 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 15 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 16 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 78 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 50 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 1 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 99 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 100 s. 3 - serial

20:00 Co się zdarzyło w Las Vegas 

  - komedia

22:05 Kabaretowe gogle i boks odc. 6

22:35 Kabaretowe gogle i boks odc. 7

23:05 Kochanie, poznaj moich kumpli 

  - komedia

01:00 Chłopcy pani Brown odc. 6 

  s. 2 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Błękitny pokój - dramat

09:20 Wakacje z Madonną - film

11:00 Zaklęty dwór odc. 3 - serial

12:05 Zaklęty dwór odc. 4 - serial

13:05 Studio Kultura - rozmowy

13:15 Taśmy Kultury odc. 19

13:25 Taśmy Kultury odc. 20

13:45 Sędziowie - dramat

15:00 Chłopiec na galopującym koniu 

  - film

16:25 Spokój - dramat

18:00 Krąg Kantora - film

19:20 Pegaz odc. 128

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Eskorta - western

22:25 Koło pióra odc. 11

22:50 Scena klasyczna odc. 30

23:45 Raghu Rai, portret niepozowany 

  - film

00:55 Święte powietrze - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 564

06:55 Dziennik telewizyjny 

07:35 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 4 - serial

08:35 Niosła go Polska odc. 1 - film

10:00 Po PRL-u odc. 11

10:30 Sensacje XX wieku odc. 53

11:05 Hiszpania. Narodziny imperium 

  odc. 3 - film

12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 15

12:20 Czas honoru odc. 43 - serial

13:20 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 4 s. 2 - serial

14:20 Dziewicza Nowa Zelandia 

  odc. 3 - serial

15:15 Voyager: misja bez końca - film

16:20 Niosła go Polska odc. 2 - film

17:45 Rodziny Wyklętych mają głos 

  odc. 5

18:15 Taśmy bezpieki odc. 77

18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 15

19:00 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 5 - serial

19:55 Wojna wietnamska odc. 2 - serial

21:05 Japonia. Tajemnicze Imperium 

  odc. 1 - serial

22:05 Spór o historię odc. 170

22:45 Szerokie tory odc. 49

23:20 Sekrety amerykańskiej mafii 

  odc. 1 - serial

00:20 Sekrety wykute w kamieniu 

  odc. 2 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Z Benedyktem XVI rok, po roku 
  odc. 1 - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Ja głuchy - film
13:45 Eksodus - Droga Narodu 
  Wybranego - film
15:45 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat 
16:35 Porady medyczne bonifratrów 
17:00 Przegląd tygodnika rodzin 
  katolickich „Źródło” 
17:05 Duszpasterz - film
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Superksięga odc. 1 s. 1 - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Przyroda i ludzie
22:30 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
  VII rok

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 5

07:50 Doradca smaku odc. 2 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2456

11:00 Ukryta prawda odc. 1045 - serial

12:00 Szpital odc. 934 - serial

13:00 Szkoła odc. 697 - serial

14:00 19+ odc. 398 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 5

15:30 Szkoła odc. 698 - serial

16:30 19+ odc. 399 - serial

17:00 Szpital odc. 935 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1046 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5675

20:10 Doradca smaku odc. 3 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2876 - serial

20:55 Milionerzy odc. 274

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 

  s. 19

22:30 Och, Karol II - komedia

00:50 Sexy kuchnia Magdy Gessler 

  odc. 1 s. 4

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

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1295

07:00 Strażnik Teksasu odc. 194 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 53 

  s. 5 - serial

09:00 Gwiazdy kabaretu odc. 12

10:00 Galileo odc. 204

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

12:00 Miodowe lata odc. 77 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 90 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 33 - serial

14:15 MacGyver odc. 74 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 7 - serial

16:15 Drużyna A odc. 15 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 85 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 74 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 75 - serial

20:00 Galileo odc. 205

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

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

23:00 Pocałunek śmierci - film

00:50 STOP Drogówka odc. 108

07:15 Shimmer i Shine odc. 36 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 27 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 16 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 103 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 23 
  s. 2 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 39 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 11 - serial
09:15 Wielka podróż Bolka i Lolka 
  odc. 11 - serial
09:30 Domisie odc. 383
10:00 Nieziemscy
10:15 Strażak Sam odc. 19 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 26 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 21 s. 5 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 19 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 41 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 42 - serial
11:25 My little pony odc. 12 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 18 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 30-32 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 29 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 52 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 24 
  s. 2 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 52 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 51 - serial
13:55 Zaczarowany świat odc. 1 - serial
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 38 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 58 - serial
14:40 Tabaluga odc. 45 - serial
15:10 Nieziemscy
15:25 Yakari odc. 27 - serial
15:45 Domisie odc. 364
16:10 Nela - mała reporterka odc. 31
16:30 Dinotrux odc. 28 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 7 s. 2 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 20 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 43 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 44 - serial
18:05 My little pony odc. 13 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 58 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 29 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 2 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 27 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 25 
  s. 2 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 195
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 5 
  - serial
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 174 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 485 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 78 s. 6 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 130 
  s. 10 - serial
10:40 Ojciec Mateusz odc. 94 
  s. 7 - serial
11:30 Korona królów odc. 224 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy odc. 191
12:50 Śpiochy na Sumatrze - film
14:00 Elif odc. 486 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość odc. 175 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3492
18:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 35
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
  odc. 62
21:30 Gramy dla Europy. Widowisko 
  z okazji 15-lecia wejścia Polski 
  do Unii Europejskiej 
22:25 Audycje komitetów wyborczych
23:00 Wiktoria odc. 16 s. 2 - serial
00:00 El Príncipe - dzielnica zła 
  odc. 34 - serial
00:50 El Príncipe - dzielnica zła 
  odc. 35 - serial

06:00 Ukryta prawda odc. 573 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 74 - serial

07:55 Szpital odc. 272 - serial

08:50 Big Brother odc. 48

09:50 Big Brother Pobudka odc. 45

09:55 Zakochani po uszy odc. 69 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 105 - serial

12:45 19+ odc. 106 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 336 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 45

14:20 Sąd rodzinny odc. 75 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 112 - serial

16:20 Szpital odc. 273 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 45

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

18:55 Ugotowani odc. 9 s. 12

20:00 Big Brother odc. 49

21:00 Władcy umysłów - film

23:15 Lara Croft Tomb Raider: Kolebka 

  życia - film

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

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

06:00 Słodka miłość odc. 45

07:00 Zbuntowany anioł odc. 222

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 100 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 1 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 67 

  s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 2 

  s. 9 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 3 

  s. 9 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 16 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 17 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 79 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 1 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 2 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 100 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 101 s. 3 - serial

20:00 Niepokonany III: Odkupienie 

  - film

21:55 Bez twarzy - thriller

00:45 Handel - film

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Przeraźliwe łoże 

09:20 Spokój - dramat

11:00 Zaklęty dwór odc. 5 - serial

12:10 Zaklęty dwór odc. 6 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:35 VI Międzynarodowy Konkurs 

  Wokalny im. Stanisława 

  Moniuszki

14:35 Którędy po sztukę

14:45 Wszystko powiem Lilce! - film

16:05 Zakochany anioł - komedia

18:00 Sarid - film

19:00 Teledyski

19:30 Koło pióra odc. 11

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 146

20:25 Dzikie historie - komediodramat

22:35 Brian Johnson: Życie w trasie 

  odc. 4 - serial

23:35 Tygodnik kulturalny

00:20 Lotnisko - film

06:50 Był taki dzień odc. 565

07:00 Dziennik telewizyjny 

07:45 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 5 - serial

08:40 Rodziny Wyklętych mają głos 

  odc. 5

09:20 Niosła go Polska odc. 2 - film

10:45 Sensacje XX wieku odc. 54

11:20 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 2 - serial

12:10 Polska Kronika Filmowa odc. 15

12:20 Czas honoru odc. 44 - serial

13:20 Afryka odc. 2 - serial

14:20 Jedwabny szlak odc. 1 - serial

15:25 Helikoptery w akcji odc. 3 - serial

16:25 Wszystko, co nasze - film

17:35 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 7 - serial

18:05 Ex libris

18:30 Polska Kronika Filmowa odc. 15

18:45 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 6 - serial

19:45 Dubler - film

20:15 Zdarzyło się w Mafekingu - film

21:00 Historia na sprzedaż odc. 2

22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 

  w DTV odc. 75

22:35 Szerokie tory odc. 71

23:15 Wojna wietnamska odc. 2 - serial

00:20 Słynne jednostki specjalne 

  odc. 2 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Superksięga Serial dla dzieci 
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat 
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:35 Domek nr 6 - film
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia 
12:20 Albert Schweitzer - film
14:10 Święty na każdy dzień
14:15 Filmowe życiorysy
14:50 Kabwe
14:55 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
  z Koronką do Bożego 
  Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
  - serial
17:00 Misjonarze Afryki - Ojcowie Biali
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
  tygodniu
19:30 Opowieści Theo odc. 6 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 33 - serial
22:40 Na przekór ciemności - film
23:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 6

07:50 Doradca smaku odc. 3 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2457

11:00 Ukryta prawda odc. 1046 - serial

12:00 Szpital odc. 935 - serial

13:00 Szkoła odc. 698 - serial

14:00 19+ odc. 399 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 5

15:30 Szkoła odc. 699 - serial

16:30 19+ odc. 400 - serial

17:00 Szpital odc. 936 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1047 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5676

20:00 Avengers - film

23:00 Człowiek o żelaznych pięściach 

  - film

01:00 Kuba Wojewódzki odc. 25 s. 13

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

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1296

07:00 Strażnik Teksasu odc. 195 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 54 

  s. 5 - serial

09:00 Nokaut odc. 1 - serial

10:00 Galileo odc. 205

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

12:00 Miodowe lata odc. 75 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 74 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 34 - serial

14:15 MacGyver odc. 75 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 8 - serial

16:15 Drużyna A odc. 16 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 86 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 48 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 59 - serial

20:00 Galileo odc. 206

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 78 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 79 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 20 - serial

00:00 Koszmar z ulicy Wiązów - horror

02:00 Benny Hill odc. 44

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

05:50 Ukryta prawda odc. 574 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 45

09:55 Big Brother odc. 46

10:55 Big Brother odc. 47

11:55 Ukryta prawda odc. 332 - serial

13:00 Ukryta prawda odc. 333 - serial

14:00 Dziewczyny z drużyny IV 

  - komedia

15:55 Johnny English - komedia

17:45 Władcy umysłów - film

20:00 Big Brother odc. 50

21:00 Seks w wielkim mieście II 

  - komedia

23:55 Big Brother Nocą odc. 9

00:30 Błękitna fala - film

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

05:50 Czynne całą dobę odc. 5 - serial

06:25 Czynne całą dobę odc. 6 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 20 s. 4

07:50 Tajemnice medyczne  

  odc. 19 - serial

08:50 13. posterunek odc. 24 

  s. 2 - serial

09:25 13. posterunek odc. 25 

  s. 2 - serial

10:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 97 s. 3 - serial

11:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 98 s. 3 - serial

11:55 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 99 s. 3 - serial

12:55 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 100 s. 3 - serial

13:50 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 101 s. 3 - serial

14:50 Rodzinny interes odc. 40 - serial

15:45 Rodzinny interes odc. 41 - serial

16:40 Rodzinny interes odc. 42 - serial

17:40 Instrukcji nie załączono 

  - komediodramat

20:00 Protektor - film

21:55 Momentum - thriller

23:50 Co się zdarzyło w Las Vegas 

  - komedia

01:50 Taki jest świat odc. 20 s. 4

07:00 Teledyski

07:30 Informacje kulturalne 

07:50 Zaśpiewajmy to jeszcze raz 

  odc. 3

08:30 Przygody psa Cywila  

  odc. 7 - serial

09:05 Przygody pana Michała 

  odc. 1 - serial

09:40 Tygodnik kulturalny

10:35 Sztuka Hiszpanii odc. 3 - serial

11:40 Ciemnego pokoju nie trzeba 

  się bać - film

12:25 Informacje kulturalne ekstra 

  odc. 2267

12:55 Lekcje pana Kuki - film

14:45 One. Kobiety Kultury odc. 12

15:25 Towarzysze broni - film

17:25 Dranie w kinie odc. 59

18:10 Grace Jones, życiodajne światło 

  - film

20:20 Mary Reilly - horror

22:15 Placebo live in London - MTV 

  Unplugged

23:30 Cena strachu - thriller

02:05 Performance odc. 101

06:15 Był taki dzień odc. 566

06:20 Dziennik telewizyjny 

07:10 Wszystkie kolory świata 

  odc. 7 - serial

08:05 Koło się kręci odc. 20

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

08:50 Rycerze i rabusie odc. 2 - serial

10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 181

10:45 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 4 s. 2 - serial

11:40 Dziewicza Nowa Zelandia 

  odc. 3 - serial

12:40 Zamarznięta planeta odc. 5 - serial

13:40 Szerokie tory odc. 58

14:10 Podróże z historią odc. 2 s. 1

14:40 Hiszpania. Narodziny imperium 

  odc. 3 - film

15:45 Spór o historię odc. 199

16:25 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 2 - serial

17:15 Marzyciele odc. 31

17:45 Drogi wolności odc. 3 - serial

18:50 Film dokumentalny - film

20:00 Japonia. Tajemnicze Imperium 

  odc. 1 - serial

21:05 Rozbite marzenia. 1918-1939 

  odc. 1 - serial

22:05 Słynne jednostki specjalne 

  odc. 2 - serial

22:55 Generał Władysław Anders - film

23:45 Angielscy chłopcy z bombowców 

  - film

01:25 Historia telewizji odc. 2 - serial

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

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

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1160

11:00 Na Wspólnej odc. 2873 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2874 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2875 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2876 - serial

12:50 Avengers - film

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

17:00 Dorota inspiruje odc. 2 s. 2

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 12 

  s. 19

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5677

20:00 Miss Agent - komedia

22:15 Okrucieństwo nie do przyjęcia 

  - komedia

00:20 Sherlock Holmes - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:30 SpongeBob: na suchym lądzie 

  - film

10:15 Ewa gotuje odc. 363

10:45 Sekrety rodziny odc. 28 - serial

11:45 Sekrety rodziny odc. 29 - serial

12:45 Sekrety rodziny odc. 30 - serial

13:45 Świat według Kiepskich 

  odc. 208 - serial

14:20 Świat według Kiepskich 

  odc. 209 - serial

14:55 Świat według Kiepskich 

  odc. 210 - serial

15:35 Piosenki z drugiej ręki

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 161

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 162

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 59 - serial

20:05 Madagaskar III - film

22:00 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 109 s. 11

00:05 Prawdziwa historia - thriller

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1297

07:00 Detektyw Monk odc. 7 s. 8 

  - serial

07:55 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 13 - serial

08:25 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 14 - serial

08:55 Dzielna Mysz odc. 9 - serial

09:05 Harry i Hendersonowie - komedia

11:35 Karzeł Długonos - film

13:30 Columbo odc. 1 - serial

15:35 Cud w Cokeville - dramat

17:30 Superbohaterowie - film

20:00 Galileo odc. 207

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 80 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 81 - serial

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

05:50 Ukryta prawda odc. 575 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 48

09:55 Big Brother odc. 49

10:55 Zakochani po uszy odc. 66 

  - serial

11:25 Zakochani po uszy odc. 67 

  - serial

11:55 Zakochani po uszy odc. 68 

  - serial

12:25 Zakochani po uszy odc. 69 

  - serial

12:55 Interkosmos - film

15:30 Lara Croft Tomb Raider: Kolebka 

  życia - film

17:55 Johnny English: reaktywacja 

  - komedia

20:00 Big Brother Arena odc. 10

21:40 Lucy - film

23:25 Trzynasty wojownik - film

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

06:00 101 dalmatyńczyków  

  odc. 5 - serial

06:35 101 dalmatyńczyków  

  odc. 6 - serial

06:55 101 dalmatyńczyków  

  odc. 7 - serial

07:30 101 dalmatyńczyków  

  odc. 8 - serial

07:55 Flintstonowie odc. 44 - serial

08:35 Współczesna historia Kopciuszka  

  - film

10:30 Galileo odc. 747

11:30 Galileo odc. 748

12:35 Sprytne kocisko - komedia

14:30 Więcej niż wszystko - film

16:30 Gwiezdne wrota - film

19:00 Galileo odc. 749

20:00 Skazany na piekło - thriller

22:00 Kill Bill - film

00:25 Śmierć na talerzu odc. 9 - serial

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

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

07:35 Przygody Merlina odc. 4 

  s. 5 - serial

08:35 Jankes i dama odc. 3 - serial

09:30 Półtora gliniarza - komedia

11:25 Willow - film

13:50 Magiczne pióro - film

15:55 Garbi: superbryka - komedia

18:00 Dirty Dancing - film

20:00 Za szybcy, za wściekli - film

22:10 Trefny wóz - thriller

23:55 Operacja Delta Force III - film

01:45 Skorpion - serial

07:00 Teledyski

07:35 Którędy po sztukę odc. 11

07:45 Dranie w kinie odc. 59

08:30 Wszystkie stworzenia duże 

  i małe odc. 5 s. 4 - serial

09:40 Spotkania z muzyką odc. 35

10:45 Lokomotywa - film

10:50 Malowane wakacje - film

10:55 Cztery łapy - film

11:00 Czerwone i czarne - film

11:10 Trzeci punkt widzenia odc. 289

11:45 Ranczo Wilkowyje - komedia

13:25 Chuligan literacki

14:00 Hamlet - dramat

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

  odc. 553

18:10 Przekładaniec - komedia

18:50 Kobiela na plaży - film

19:35 To jest twój nowy syn - film

20:20 Jeziorak - film

22:05 Scena alternatywna odc. 85

22:40 Trzeci punkt widzenia odc. 289

23:20 15 stron świata - film

00:50 Mary Reilly - horror

06:15 Był taki dzień odc. 567

06:20 Dziennik telewizyjny 

06:55 Życie odc. 9 - serial

08:00 Droga od Chrystusa  

  do Konstantyna odc. 3 - serial

09:05 Rycerze i rabusie odc. 3 - serial

10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 182

10:50 Afryka odc. 2 - serial

11:50 Jedwabny szlak odc. 1 - serial

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

14:00 Archiwum zimnej wojny odc. 20

14:40 Wojna i pokój odc. 1 - serial

15:35 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 7 - serial

16:05 Wielka gra odc. 187

17:00 Wojownicy czasu odc. 26

17:35 Drogi wolności odc. 4 - serial

18:40 Piwko dla Niedźwiedzia - film

19:50 Historia na sprzedaż odc. 2

20:50 Rejs - komedia

22:00 Malowane Polski  

  zmartwychwstanie, według Jacka 

  Malczewskiego - film

23:15 Wielki test o górach

00:40 Rozbite marzenia. 1918-1939 

  odc. 1 - serial

08:00 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc Ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
  Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
10:40 Cuda Jezusa Serial obyczajowy 
11:35 Królewna Śnieżka odc. 22 - serial
12:00 Ustanowienie Sanktuarium 
  św. Rity w Nowym Sączu
14:00 Listy do Eleny - film
15:45 Jerash - starożytne miasto 
  Jordanii
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Moja katolicka rodzina - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Retrospekcja
21:45 Próba wiary. Ojciec Pio - film
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej
23:30 Tam, gdzie Bóg płacze - serial

05:55 Barwy szczęścia odc. 2066 

  - serial

06:25 Barwy szczęścia odc. 2067 

  - serial

07:00 M jak miłość odc. 1445 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

11:15 Nasze Galapagos odc. 1 - film

12:15 O jeden most za daleko - dramat

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 Szansa na sukces - Opole 2019 

  odc. 8

17:15 Zainwestuj w marzenia 

  odc. 10 - serial

17:20 Audycje komitetów wyborczych

17:45 LOTTO Ekstraklasa

17:50 LOTTO Ekstraklasa

20:45 Wyścig z czasem - film

22:45 Lion. Droga do domu - dramat

00:55 Królewicz Olch - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1161

11:00 Efekt domina odc. 6 s. 5

11:30 Co za tydzień odc. 901

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

13:05 Sexy kuchnia Magdy Gessler 

  odc. 1 s. 4 

13:40 Mimzy: mapa czasu - film

15:40 Złoty kompas - film

18:00 Big Brother Tydzień odc. 9

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5678

20:00 Sherlock Holmes - film

22:45 Kiler-ów 2-óch - komedia

01:05 Big Brother Tydzień odc. 9

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 17 - serial

09:15 Przygody Kota w butach 

  odc. 51 - serial

09:45 Sindbad: Legenda siedmiu 

  mórz - film

11:40 Dobra wróżka II - komedia

13:40 Madagaskar III - film

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 109 s. 11

17:35 Nasz nowy dom odc. 141

18:40 Domowe rozgrywki odc. 3

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 316

20:00 W rytmie serca odc. 52 - serial

21:05 XIII Płocka Noc Kabaretowa

00:00 Mecz ostatniej szansy 

  - komediodramat

02:10 Transformers: Wiek zagłady - film

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1298

07:00 Sekrety sąsiadów odc. 34 - serial

07:30 Detektywi w akcji odc. 51 - serial

08:30 Galileo odc. 206

09:30 Galileo odc. 207

10:35 Superbohaterowie - film

13:00 Gwiazdy kabaretu odc. 1

14:00 Nokaut odc. 2 - serial

15:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 270 - serial

16:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 271 - serial

17:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 272 - serial

18:00 Columbo odc. 1 - serial

20:00 Galileo odc. 208

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 82 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 83 - serial

22:55 Rob Roy - film

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

07:15 Shimmer i Shine odc. 39 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 30 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 19 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 106 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 26 
  s. 2 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 42 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 14 - serial
09:15 Wielka podróż Bolka i Lolka 
  odc. 14 - serial
09:30 Domisie
10:00 Teleranek odc. 85
10:15 Strażak Sam odc. 23 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 3 s. 6 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 24 s. 5 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 22 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 47 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 48 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 15 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 21 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 39-41 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 32 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 55 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 27 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 55 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 2 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 18
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 61 - serial
14:40 Tabaluga odc. 48 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 62
15:25 Yakari odc. 30 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 34
16:30 Dinotrux odc. 31 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 10 s. 2 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 23 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 49 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 50 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 16 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 1 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 32 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 5 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 30 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 28 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 197
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 8 
  - serial
20:10 Masza i niedźwiedź odc. 25 
  - serial
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05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 175 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 486 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 79 s. 7 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 131 
  s. 11 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 95 
  s. 7 - serial
11:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 35
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda
12:45 Dynastie odc. 3 - serial
13:50 To był rok!
14:00 Elif odc. 487 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Okrasa łamie przepisy
16:05 Wieczna miłość odc. 176 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3493
18:30 Korona królów odc. 225 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:30 Leśniczówka odc. 121 - serial
21:00 Dołęga-Mostowicz. Kiedy 
  zamykam oczy - spektakl
22:25 Audycje komitetów wyborczych
23:00 Ekstradycja odc. 2 s. 2 - serial
00:05 Kiedy Harry poznał Meghan 
  - ślub, jakiego nie było - film

06:00 Ukryta prawda odc. 576 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 75 - serial

07:55 Szpital odc. 273 - serial

08:50 Big Brother Tydzień odc. 9

09:50 Big Brother Pobudka odc. 46

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

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 107 - serial

12:45 19+ odc. 108 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 337 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 46

14:20 Sąd rodzinny odc. 76 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 113 - serial

16:20 Szpital odc. 274 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 46

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

18:25 Ugotowani odc. 10 s. 12

19:30 Zakochani po uszy odc. 70 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 51

21:00 Listy do M. - komedia

23:25 Big Brother Nocą odc. 37

00:00 Noc oczyszczenia - thriller

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

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

06:00 Słodka miłość odc. 46

07:00 Zbuntowany anioł odc. 223

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 101 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 2 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 68 

  s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 3 

  s. 9 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 4 

  s. 9 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 17 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 18 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 80 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 2 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 3 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 101 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 102 s. 3 - serial

20:00 Street Fighter: Legenda 

 Chun - Li - film

21:55 Niepokonany III: Odkupienie 

  - film

23:50 Król Skorpion IV: Utracony 

  tron - film

02:00 Taki jest świat odc. 20 s. 4

07:00 Teledyski

08:00 Studio Kultura - rozmowy

08:20 Stracona noc - dramat

09:15 Zakochany anioł - komedia

11:00 Zaklęty dwór odc. 7 - serial

12:15 Hrabina Cosel odc. 1 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Spotkania z muzyką odc. 35

14:25 Film fabularny 

14:55 Dziennik pisany pod wulkanem 

  - film

16:10 Mój Nikifor - film

18:00 Teatr jest w nas - młodzi zdolni 

  69 - film

19:05 Teledyski

19:30 Którędy po sztukę odc. 2

19:40 Videofan odc. 71

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Karbala - film

22:25 Artyści odc. 3 - serial

23:15 Antyfonie - serial

23:50 Intruz - thriller

01:30 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 568

07:00 Dziennik telewizyjny 

07:45 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 6 - serial

08:40 Ex libris 

09:10 Wojna w eterze odc. 15

09:20 Wszystko, co nasze - film

10:30 Sensacje XX wieku odc. 57

11:00 Zamarznięta planeta odc. 5 - serial

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 15

12:20 Czas honoru odc. 45 - serial

13:15 Rejs - komedia

14:30 Krok - film

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

16:10 Spór o historię odc. 195

16:45 Herling - fiołki w Neapolu - film

17:35 Gustawa Herlinga Grudzińskiego 

  rozważania o cnotach odc. 8

17:55 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii - program

18:25 Flesz historii 

18:50 Polska Kronika Filmowa odc. 16

19:05 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 7 - serial

19:55 Gustawa Herlinga Grudzińskiego 

  rozważania o cnotach odc. 9

20:15 Angielscy chłopcy z bombowców 

  - film

22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 21

22:40 Wojna i pokój odc. 1 - serial

23:40 Odtajnione akcje szpiegowskie 

  odc. 5 - serial

00:30 Wygrać z przeznaczeniem - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Guadalupe - żywy obraz - film
09:10 Jerash - starożytne miasto 
  Jordanii
09:25 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
09:30 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Grunt to droga
11:45 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia 
12:20 Prawdziwie spadła z nieba - film
13:20 Koncert życzeń
14:10 Paweł VI papież czasów burzy 
  odc. 1 - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:20 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
  w parafii pw. św. Józefa 
  w Częstochowie
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań odc. 123 
  - serial
23:00 Śladami apostoła Pawła 
  odc. 3 - serial
23:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

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

05:50 Uwaga! odc. 5678 

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

  odc. 12 s. 3

07:55 Akademia ogrodnika odc. 12

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2458

11:00 Ukryta prawda odc. 1047 - serial

12:00 Szpital odc. 936 - serial

13:00 Szkoła odc. 699 - serial

14:00 19+ odc. 400 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 5

15:30 Szkoła odc. 700 - serial

16:30 19+ odc. 401 - serial

17:00 Szpital odc. 937 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1048 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5679

20:10 Doradca smaku odc. 4 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2877 - serial

20:55 Milionerzy odc. 275

21:30 Projekt Lady odc. 1 s. 4

22:30 Na własną rękę - film

00:50 Co za tydzień odc. 901 

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

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1299

07:00 Strażnik Teksasu odc. 196 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 55 

  s. 5 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 270 - serial

10:00 Galileo odc. 208

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

12:00 Miodowe lata odc. 59 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 48 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 35 - serial

14:15 MacGyver odc. 76 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 9 - serial

16:15 Drużyna A odc. 17 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 87 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 79 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 41 - serial

20:00 Galileo odc. 209

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 182 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 183 - serial

22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 21 - serial

23:55 Champion - dramat

01:50 Benny Hill odc. 36

07:15 Shimmer i Shine odc. 40 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 31 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 20 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 107 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 27 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 43 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 15 - serial
09:15 Wielka podróż Bolka i Lolka 
  odc. 15 - serial
09:30 Domisie
10:00 Mój zwierzyniec odc. 31
10:15 Strażak Sam odc. 24 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 4 s. 6 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 26 s. 5 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 23 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 49 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 50 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 16 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 22 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 42,43 - serial
12:35 Miś Uszatek odc. 45 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 33 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 56 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 28 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 56 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 3 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 19
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 62 - serial
14:40 Tabaluga odc. 49 - serial
15:10 Mój zwierzyniec odc. 32
15:25 Yakari odc. 31 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 35
16:30 Dinotrux odc. 32 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 11 s. 2 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 24 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 51 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 52 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia  
 odc. 17 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 2 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 33 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 6 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 31 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 29 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 198
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 9 
  - serial
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05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 176 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 487 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 80 s. 7 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 132 
  s. 11 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 96 
  s. 8 - serial
11:30 Korona królów odc. 225 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Program rolny
12:50 Kocimi drogami - film
14:00 Elif odc. 488 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Leśniczówka odc. 121 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 177 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3494
18:30 Korona królów odc. 226 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Audycje komitetów wyborczych
21:00 Benefis Agnieszki Radwańskiej. 
  Gem, set, mecz Benefis 
21:50 Benefis Agnieszki Radwańskiej. 
  Gem, set, mecz Benefis 
22:55 Zaginiona odc. 3 - serial
00:00 Miasto gniewu odc. 25 s. 2 
  - serial
00:40 W upalną noc - dramat

06:00 Ukryta prawda odc. 577 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 76 - serial

07:55 Szpital odc. 274 - serial

08:50 Big Brother odc. 51

09:50 Big Brother Pobudka odc. 47

09:55 Zakochani po uszy odc. 70 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 109 - serial

12:45 19+ odc. 110 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 338 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 47

14:20 Sąd rodzinny odc. 77 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 114 - serial

16:20 Szpital odc. 275 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 47

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

18:25 Ugotowani odc. 1 s. 13

19:30 Zakochani po uszy odc. 71 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 52

21:00 Red II - komedia

23:25 Big Brother Nocą odc. 38

00:00 Lucy - film

01:55 Druga strona medalu odc. 1

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 11 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 38 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 34 

  - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 18

09:00 Septagon odc. 46 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 37

11:30 Sekrety sąsiadów odc. 22 - serial

12:00 Galileo odc. 748

13:00 Detektywi w akcji odc. 182 

  - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 103

15:00 Policjantki i policjanci odc. 550 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 83 

  - serial

17:00 Joker odc. 5

18:00 Septagon odc. 47 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 551 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 306 - serial

21:00 Selekcja: Odwrócony odc. 1 - film

21:55 Champion II - film

00:05 Zagadkowe zgony odc. 4 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 47

07:00 Zbuntowany anioł odc. 224

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 102 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 3 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 69 

  s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 4 

  s. 9 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 5 

  s. 9 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 18 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 19 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 81 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 3 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 4 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 102 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 103 s. 3 - serial

20:00 Momentum - thriller

21:55 Za szybcy, za wściekli - film

00:05 Kod 211 - film

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Którędy po sztukę

08:40 Chciałbym się ogolić - film

09:10 Mój Nikifor - film

11:00 Hrabina Cosel odc. 2 - serial

12:00 Hrabina Cosel odc. 3 - serial

13:05 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 553

14:15 Big Bang - film

16:00 Grający z talerza - film

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

19:00 Teledyski

19:25 Antyfonie - serial

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Portret wenecki - spektakl

22:00 Młodość - komediodramat

00:05 One. Kobiety Kultury odc. 12

06:50 Był taki dzień odc. 569

06:55 Dziennik telewizyjny

07:55 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 7 - serial

08:55 Flesz historii 

09:25 Pasażer na gapę - film

10:30 Sensacje XX wieku odc. 58

11:00 Spór o historię odc. 193

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 16

12:20 Czas honoru odc. 46 - serial

13:15 Życie odc. 9 - serial

14:20 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 6 - serial

16:20 Marzyciele odc. 31 

16:45 Do wolnego świata... - film

17:50 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii - program

18:20 Rodziny Wyklętych mają głos 

  odc. 6

18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 16

18:55 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 8 - serial

19:50 Powiedz mi dlaczego? - film

20:50 Tajemniczy Księżyc - film

22:00 Po PRL-u odc. 12

22:35 Sprawa Gorgonowej - dramat

01:05 Sensacje XX wieku odc. 57

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie
09:10 Próba wiary - serial
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc Ojczyzna
11:45 Święty na każdy dzień
11:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia 
12:20 Sanktuaria polskie
12:40 Łaski pełna - film
14:00 Dziesięć przykazań odc. 123 
  - serial
14:50 Hej ustrońskie Gróniczki
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą Poradnik 
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Głos serca odc. 30 - serial
22:45 Nowy kształt wiary - katolicyzm 
  - film
23:35 Ja głuchy - film

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 6

07:50 Doradca smaku odc. 4 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2459

11:00 Ukryta prawda odc. 1048 - serial

12:00 Szpital odc. 937 - serial

13:00 Szkoła odc. 700 - serial

14:00 19+ odc. 401 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 5

15:30 Szkoła odc. 701 - serial

16:30 19+ odc. 402 - serial

17:00 Szpital odc. 938 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1049 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5680

20:10 Doradca smaku odc. 8 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2878 - serial

20:55 Milionerzy odc. 276

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

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 26 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1162

00:05 Kuchenne rewolucje odc. 12 

  s. 19

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

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1300

07:00 Strażnik Teksasu odc. 197 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 56 

  s. 5 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 271 - serial

10:00 Galileo odc. 209

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

12:00 Miodowe lata odc. 41 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 79 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 36 - serial

14:15 MacGyver odc. 77 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 10 - serial

16:15 Drużyna A odc. 18 - serial

17:15 Paulina odc. 88 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 125 - serial

19:00 Miodowe lata odc. 94 - serial

20:00 Galileo odc. 210

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 184 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 185 - serial

23:00 Skazany na piekło - thriller

01:00 STOP Drogówka odc. 109

07:15 Shimmer i Shine odc. 41 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 32 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 21 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 108 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 28 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 44 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 16 - serial
09:15 Bolek i Lolek na Dzikim 
  Zachodzie odc. 1 - serial
09:30 Domisie
10:00 Przyjaciele lasu odc. 32
10:15 Strażak Sam odc. 25 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 5 s. 6 - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 1 s. 5 - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 24 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 51 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 52 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 17 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 23 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 46-48 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 34 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 57 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 29 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 57 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 4 - serial
13:55 Teleranek odc. 85
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 40 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 63 - serial
14:40 Tabaluga odc. 50 - serial
15:10 Przyjaciele lasu odc. 32
15:25 Yakari odc. 32 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 36
16:30 Dinotrux odc. 33 - serial
17:00 Transformers: Rescue Bots 
 odc. 12 s. 2 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 25 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 53 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 54 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 18 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 3 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 34 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 7 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 32 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 30 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 199
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 12 
  - serial
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05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 177 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 488 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 81 s. 7 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 133 
  s. 11 - serial
10:40 Ojciec Mateusz odc. 97 
  s. 8 - serial
11:30 Korona królów odc. 226 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Rok w ogrodzie extra
12:50 Zatopiony las - film
14:00 Elif odc. 489 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
16:05 Wieczna miłość odc. 178 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3495
18:30 Korona królów odc. 227 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:30 Leśniczówka odc. 122 - serial
21:00 Wielki test o Unii Europejskiej
22:25 Audycje komitetów wyborczych
23:00 Czerwona dusza - film
00:10 Bez tożsamości odc. 33 
  s. 2 - serial

06:00 Ukryta prawda odc. 578 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 77 - serial

07:55 Szpital odc. 275 - serial

08:50 Big Brother odc. 52

09:50 Big Brother Pobudka odc. 48

09:55 Zakochani po uszy odc. 71 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 111 - serial

12:45 19+ odc. 112 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 339 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 48

14:20 Sąd rodzinny odc. 78 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 115 - serial

16:20 Szpital odc. 276 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 48

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

18:25 Ugotowani odc. 2 s. 13

19:30 Zakochani po uszy odc. 72 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 53

21:00 Gracz - dramat

23:20 Big Brother Nocą odc. 39

23:55 Czas na przyjaźń  

  - komediodramat

02:35 Moc magii odc. 488

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

06:00 Słodka miłość odc. 48

07:00 Zbuntowany anioł odc. 225

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 103 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 4 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 70 

  s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 5 

  s. 9 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 6 

  s. 9 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 19 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 20 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 82 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 4 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 5 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 103 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 104 s. 3 - serial

20:00 Patrol - film

22:50 Karmazynowy przypływ - film

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

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Profesor Zazul - film

09:00 Grający z talerza - film

11:00 Wielka miłość Balzaka 

  odc. 1 - serial

12:10 Wielka miłość Balzaka 

  odc. 2 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Mandarynki i pomarańcze, czyli 

  wiersze i piosenki Juliana 

  Tuwima

14:30 Ziemia i cień - dramat

16:15 Chłopcy - dramat

18:00 Intensywność patrzenia - film

19:10 Teledyski

19:25 Chuligan literacki odc. 127

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Cuda - dramat

22:15 Pegaz odc. 129

22:50 Kraina Oświeconych - film

00:30 Ella Fitzgerald

06:50 Był taki dzień odc. 570

07:00 Dziennik telewizyjny 

07:40 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 8 - serial

08:40 Archiwum zimnej wojny odc. 21

09:20 Do wolnego świata... - film

10:20 Sensacje XX wieku odc. 59

10:50 Powiedz mi dlaczego? - film

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 16

12:20 Czas honoru odc. 47 - serial

13:20 Wszystkie kolory świata 

  odc. 9 - serial

14:25 Wygrać z przeznaczeniem - film

15:30 Odtajnione akcje szpiegowskie 

  odc. 5 - serial

16:35 Bitwa o Monte Cassino 1944 - film

17:45 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii - program

18:15 Niecała nieprawda czyli PRL 

  w DTV odc. 75

18:50 Polska Kronika Filmowa odc. 16

19:05 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 9 - serial

20:00 Helikoptery w akcji odc. 4 - serial

21:00 Sekrety amerykańskiej mafii 

  odc. 2 - serial

22:00 Marzyciele odc. 31

22:35 Prognoza pogody - film

00:10 Sensacje XX wieku odc. 58

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
  Świętego Franciszka z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia
12:20 Siedem - cztery - film
13:15 Nieoczekiwana podróż - film
14:00 Głos serca odc. 30 - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:30 Z Benedyktem XVI rok, po roku 
  odc. 2 - serial
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Yohan - wędrówki dzieci - film

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 6

07:50 Doradca smaku odc. 8 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2460

11:00 Ukryta prawda odc. 1049 - serial

12:00 Szpital odc. 938 - serial

13:00 Szkoła odc. 701 - serial

14:00 19+ odc. 402 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 5

15:30 Szkoła odc. 702 - serial

16:30 19+ odc. 403 - serial

17:00 Szpital odc. 939 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1050 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5681

20:10 Doradca smaku odc. 5 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2879 - serial

20:55 Milionerzy odc. 277

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

22:30 47 roninów - film

01:00 American Horror Story: Asylum 

  odc. 4 s. 2 - serial

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

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1301

07:00 Strażnik Teksasu odc. 198 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 57 

  s. 5 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 272 - serial

10:00 Galileo odc. 210

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

12:00 Miodowe lata odc. 94 - serial

13:00 Miodowe lata odc. 125 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 37 - serial

14:15 MacGyver odc. 78 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 11 - serial

16:15 Drużyna A odc. 19 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 89 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 124 - serial

19:00 Miodowe lata odc. 95 - serial

20:00 Galileo odc. 211

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 186 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 187 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 22 - serial

00:00 Atak rekinów - thriller

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

WODNIK 20.01-18.02

RYBY 19.02-20.03

STRZELEC 22.11-21.12

SKORPION 24.10-21.11

WAGA 23.09-23.10

PANNA 23.08-22.09

LEW 23.07-22.08

RAK 21.06-22.07

BLIŹNIĘTA 22.05-20.06

BYK 21.04-21.05

BARAN 21.03-20.04

Krzyżówka panoramiczna

Sos korniszonowy
Składniki: 

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

Sposób wykonania:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(red), fot. Andrzej 
goiński/UMWKP

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

Wybory

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

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

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

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

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

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

– Grudziądz – 105 nowych 
miejsc,

– Inowrocław – 86 nowych 
miejsc,

– Mogilno – 68 nowych 
miejsc,

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

– Brodnica – 60 nowych 
miejsc,

– Aleksandrów Kujawski – 
47 nowych miejsc,

– Sępólno Krajeńskie – 40 
nowych miejsc,

– Tuchola – 32 nowe miej-
sca,

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

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

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

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

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

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

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

– Kęsowo (powiat tucholski 

– 15 nowych miejsc,
– Obrowo (powiat toruński) 

– 15 nowych miejsc,
– Ciechocinek (powiat 

aleksandrowski) – 10 nowych 
miejsc,

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

– Golub-Dobrzyń – 10 no-
wych miejsc.

inwestycje w przedszkola
Środki z naszego Regional-

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

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

W ramach tak zwanych 

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

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

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

(red), fot. 
Tymon Markowski
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Zmiany od 1 lipca

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

Wsparcie finansowe pomaga w walce 
o zdrowie dzieci

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

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

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

Odciążenie domowego budżetu 

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

Rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi 
z pełnym wsparciem

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

Niepełnosprawność nie ogranicza rodziny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poniedziałek 20 maja 
1940 – Do obozu Auschwitz przywieziono pierwszych więźniów 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródło: wikipedia.org

Sukces ministrantów 
z Kikoła

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

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

Mistrzostwa Polski Litur-

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

rzutach karnych.
Dziękujemy serdecznie ks. 

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

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

(ak), fot. nadesłane

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(pw)

XX wiek

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

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

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

– „Zaznaczyć musimy, 
że ul. Kościuszki jest bardzo 

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

(pw)

XX wiek

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

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

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

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

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

(pw)

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

XX wiek

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

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

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

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

(pw), fot. ilustracyjne
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GODZINY OTWARCIA:
PN-PT: 7.OO-18.OO | SOB: 7.OO-14.OO

NOWOŚĆ
w systemie dociepleń

IMPREFARB!

Elastyczna
Deska elewacyjna

w cenie
139zł139zł/m2

Dostępne kolory:
biały, szary, złoty dąb,

machoń, sosna, 
ciemny orzech.

U nas kupisz 
profesjonalne narzędzia:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 502 461 368, 56 689 10 70, 56 689 10 75
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Blum-Mar usługi leśne, wycinka drzew, pielę-
gnacja lasów, nowe nasadzenia, tel. 605 739 
200

Zdrowie
Poradnie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

Agromax-autoryzowany sprzedawca katowickie-
go holdingu węglowego, Brodnica, tel. 56 498 
23 39
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Docenili bibliotekarzy
RYPIN  W środę 8 maja w Rypińskim Domu Kultury odbyły się uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza 
i Bibliotek. Była to dobra okazja, aby podkreślić ważną rolę pracowników książnic dla społeczeństwa

Wszystkich gości powitał 
dyrektor Miejsko-Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Rypinie 
Marek Taczyński. Wśród przy-
byłych na uroczystość byli m. 
in. burmistrz Paweł Grzybow-
ski, starosta Jarosław Sochacki, 
przewodniczący rady miasta 
Sławomir Malinowski, wiceprze-
wodnicząca RM Barbara Gó-
recka, przewodniczący Komisji 
Kultury RM Tomasz Szczęsny, 
wicestarosta Piotr Czarnecki, 
dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 
im. ks. J. Twardowskiego Jaro-
sław Tomkowski, sekretarz UM 
Sławomir Kryszczuk i dyrektor 
Powiatowego Centrum Obsługi 
Oświaty Katarzyna Szczęsny.

Podczas uroczystości pra-
cownicy miejskich oraz powia-
towych bibliotek wraz ze zgro-
madzonymi gośćmi wsłuchali 
się w utwory wykonane przez 
uczniów z rypińskiej szkoły mu-
zycznej. Nie obyło się także bez 

pamiątkowych listów gratula-
cyjnych i kwiatów, które wrę-
czali burmistrz Paweł Grzybow-
ski, starosta Jarosław Sochacki, 
przewodniczący RM Sławomir 
Malinowski oraz dyrektor Miej-
sko-Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej Marek Taczyński.

– Z okazji Dnia Bibliotekarza 
i Bibliotek życzę państwu sukce-
sów w upowszechnianiu wiedzy 
i czytelnictwa wśród lokalnej 
społeczności, wielu ciekawych 
inicjatyw nie tylko popularyzu-
jących książkę i czytelnictwo, 
ale także integrujących i akty-

wizujących mieszkańców nasze-
go miasta. Dziękuję państwu za 
wysiłek i zaangażowanie jakie 
wkładacie dla zapewnienia moż-
liwości korzystania z szeroko 
rozumianej oferty kulturalnej. 
To dzięki wam nasza biblioteka 
stała się miejscem nie tylko edu-

kacji i poszukiwania informacji, 
ale także spędzenia czasu wol-
nego i rozwijania własnych zain-
teresowań. Wraz z podziękowa-
niami i gratulacjami przekazuję 
państwu życzenia zadowolenia 
i satysfakcji z wykonywanej pra-
cy oraz pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym. Niech 
praca bibliotekarza będzie za-
wsze doceniona przez uśmiech 
i życzliwość czytelników – mó-
wił podczas uroczystości bur-
mistrz Paweł Grzybowski.

Dzień ten był wspaniałą 
okazją do podsumowania pracy 
bibliotekarza. Wszystkim biblio-
tekarzom należą się ogromne 
podziękowania za serdeczność, 
zaangażowanie i profesjonalizm. 
Życzymy państwu, aby podejmo-
wane nowe działania przynosiły 
pożytek społeczności lokalnej, 
a wykonywana praca dawała ra-
dość i poczucie satysfakcji.

(red), fot. UM Rypin
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Pierwszy bal u księcia
RYPIN  Odziani w prawie średniowieczne stroje mieszczanie przybyli tłumnie w piątek 10 maja na „Bal 
u księcia Władysława”. Tak zatytułowana impreza odbyła się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rypinie

Zorganizował ją Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej przy 
wsparciu Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie i Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Zabawie to-
warzyszyły dodatkowe atrakcje. 
Można było się upiększyć u pań 
malujących twarze, samemu po-
kryć farbą rycerskie figurki, ule-
pić garnek, przejechać bryczką, 
obejrzeć występy artystów sceny 
i parkietu, a przede wszystkim 
tańczyć.

– Jestem szczęśliwy, że po-
mysł który narodził się kilka lat 

temu, udało się wprowadzić w ży-
cie. Chcieliśmy mieć miejskie świę-
to adresowane przede wszystkim 
do osób niepełnosprawnych. Pla-
nujemy kontynuację i rozszerze-
nie grona uczestników, aby uczy-
nić z tego wydarzenia imprezę 
integracyjną. Może uda się nam 
znaleźć sponsora? – zastanawia 
się burmistrz Paweł Grzybowski.

Wśród balowiczów dało się 
zauważyć Andrzeja Orciucha, jed-
nego z bardziej znanych miesz-
kańców Rypina. To on, wedle słów 
mistrza ceremonii Andrzeja Paw-
lewicza, załatwił dla miasta kilka 

ważnych spraw w trakcie nie-
dawnego spotkania z premierem 
rządu. Na cześć Andrzeja powstał 
poemat autorstwa innego rypinia-
nina, kojarzonego dotąd z grzeba-
nia w ziemi i archiwach. Okazało 
się, że wieczorami, otrzepawszy 
kurz historii, Andrzej Szalkowski 
oddaje się w ręce Euterpe. Poeta 
ze sceny odczytał ów utwór, któ-
rego fragmenty brzmią:

– „Andrzej, młody, stał się 
wokalistą. Śpiewa ochoczo, czę-
sto i czysto. Koncertów solowych 
nawet się nie boi. Pewnie anioł 
stróż przy nim jakowyś stoi. Tłu-

my, scena, wielka publika. Choć 
serce wali, trema wnet znika. Ty-
grys sceniczny, bożyszcze fanów. 
Sława dociera nawet do Stanów. 
Na co dzień skromny, a nawet ci-
chy. Zachwyci go nawet motylek 
lichy. Kwiatek, kamyczek, a nawet 
żaba. Za nic mu aplauz, za nic mu 
sława. Taki już jest Andrzej – ar-
tysta. Niech nam żyje i lat trzy-
sta!” – deklamował autor.

Brawom i okrzykom en-
tuzjazmu nie było końca. Nad 
sprawnym przebiegiem zabawy 
czuwała Marta Kubas-Trędewicz, 
kierowniczka Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, głównego or-
ganizatora wydarzenia.

– Dzisiejszy bal zorganizowa-
liśmy we współpracy z miejski-
mi placówkami kultury i oświaty 
oraz burmistrzem Rypina. Bardzo 
dużo pomógł nam MOSiR. Wy-
braliśmy maj, dlatego że w tym 
miesiącu jest obchodzony Dzień 
Godności Osoby z Niepełnospraw-
nością Intelektualną i Dzień Walki 
z Dyskryminacją Osób Niepełno-
sprawnych. Chodziło nam o to, 
żeby ludzie dotknięci ułomnością 

poczuli się potrzebni i wiedzieli, 
że są ważną częścią społeczeń-
stwa. Czasami chciałbym mieć 
taką radość życia, tyle energii 
i optymizmu jak oni. W tym roku 
zaprosiliśmy uczestników Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja”, 
podopiecznych Środowiskowego 
Domu Samopomocy dla Osób 
z Zaburzeniem Psychicznym oraz 
uczniów i wychowawców Zespołu 
Szkół nr 5. Jesteśmy po raz pierw-
szy organizatorami tak dużej im-
prezy. Denerwowaliśmy się, czy 
nam wszystko wyjdzie, czy aura 
dopisze, czy ludzie będą się do-
brze czuli i dobrze bawili. Pomysł 
na to, żeby patronem był książę 
Władysław, wyniknął stąd, że jest 
założycielem naszego miasta i też 
był niepełnosprawny, miał garb. 
W ten sposób pokazujemy, że nie 
trzeba dużej sprawności fizycz-
nej, psychicznej czy umysłowej, 
żeby być dobrym człowiekiem, 
dobrym pracownikiem i zaistnieć 
w społeczności – tłumaczyła sze-
fowa MOPS-u.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Ważna wygrana Lecha
PIŁKA NOŻNA  Dziewiąty mecz w sezonie wygrali piłkarze Lecha Rypin. Tym razem nasza ekipa pokonała 
Noteciankę Pakość 4:1. Lech zajmuje trzynaste miejsce na osiemnaście zespołów w IV lidze

Lech zaatakował od pierw-
szych minut tego meczu. W 5. mi-
nucie Buchalski po dośrodkowa-
niu Baranowskiego uderzył głową 
obok słupka. Dwie minuty później 
Martyn Trędewicz dograł piłkę na 
głowę Jankowskiego, a ten ude-
rzył minimalnie obok bramki. Po 
chwili Kowalski strzelił silnie zza 
pola karnego, jednak bramkarz 
obronił to uderzenie. Po napo-
rze Lecha w końcu padła bramka. 
W 23. minucie Adrian Kowalski 
przymierzył drugi raz w tym me-
czu zza szesnastki i golkiper No-
tecianki wyjmował piłkę z siatki. 
Było 1:0. W 26. minucie Jankowski 
nie wykorzystał doskonałej sytu-
acji na podwyższenie wyniku.

Niestety w 30. minucie Lech 
stracił gola po pierwszym strzale 
w tym meczu Notecianki. Minutę 

Piłka nożna

Wpadka Skrwy
Piłkarze ze Skrwilna nie potrafili wygrać u siebie 
z najsłabszym w lidze UKS Skompensis Skępe. Poraż-
ka 0:1 była już ósmą w tym sezonie A-klasy.

Skrwa gra w kratkę. W po-
przednich meczach potrafiła wy-
wieźć punkt z trudnego terenu 
w Chełmicy (powiat włocławski) 
czy wygrać na wyjeździe z Wi-
chrem Wielgie. Przed meczem 

z ekpią ze Skępego, która w tym 
sezonie wróciła po wielu latach do 
rozgrywek seniorskich, była więc 
faworytem. Niestety nasz zespół 
zupełnie zawiódł. Rywale strzelili 
jednego gola i to niestety wystar-

czyło do zainkasowania kompletu 
punktów przez gości. Tym razem 
gola nie zdobył ani Przemysław 
Budka, ani żaden z jego kolegów. 
Skrwa przegrała 0:1.

Dla naszego zespołu była to 
ósma porażka w osiemnastym 
meczu. Skrwa z 20 punktami 
zajmuje 9. miejsce w gronie je-
denastu drużyn. Do rozegrania 
pozostały piłkarzom ze Skrwilna 
jeszcze dwa mecze. W przypadku 
dobrych rezultatów możliwy jest 
awans maksymalnie na szóste 
miejsce.

(ak), fot. archiwum

później Paweł Lewandowski popi-
sał się ładnym strzałem, jednak 
bramkarz gości znowu obronił. 
Pierwsza połowa, która była lep-
sza w wykonaniu naszych piłka-
rzy, skończyła się remisem 1:1.

Druga połowa to również 
nieustanne ataki gospodarzy. 
W 64. minucie kontuzji doznał 
Buchalski i musiał opuścić plac 
gry. W 71. minucie Paweł Le-
wandowski uderzył w długi róg, 
w samo okienko i podwyższył 
wynik. W 77. minucie Fodrowski 
po dośrodkowaniu z rzutu rożne-
go Pawła Lewandowskiego głową 
zdobył trzeciego gola. W końców-
ce Martyn Trędewicz ustalił wy-
nik na 4:1, wychodząc sam na sam 
z bramkarzem.

Lech kontrolował przebieg 
gry i wygrał ważny mecz, inkasu-

jąc trzy punkty. Za tydzień cze-
ka naszą ekipę mecz wyjazdowy 
z Unią Solec Kujawski.

(ak) za lech-rypin.pl; 
fot. Adam Wojtalewicz

Lech RyPIN 
VS.

NOtecIANKA PAKOść

4 (1: 1) 1
Gole

Kowalski, Lewandowski, Fodrow-
ski, Trędewicz

Skład

Osiecki – R. Lewandowski, Rybka, 
Buchalski (65’ Gawryszewski), Ba-
ranowski, M. Trędewicz, Fodrowski, 
Moszczyński (60’ Jasieniecki), P. 
Lewandowski, Jankowski (80’ Kra-
jewski), Kowalski (83’ A.Rutkow-
ski).

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL


