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Pozyskali 
100 milionów złotych
POWIAT  Starosta Krzysztof Baranowski podsumował 15 lat obec-
ności powiatu lipnowskiego w Unii Europejskiej i przedstawił raj-
com konkretne podsumowanie finansowe i inwestycyjne
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Okazuje się, że do naszego 
powiatu wpłynęło 100 milio-
nów złotych z projektów unij-
nych. Oprócz tego nie brakowało 
wsparcia z ministerstw i możli-
wości realizacji licznych inwesty-
cji.

– Powiat zrealizował 29 pro-
jektów i pozyskał z Europejskie-
go Funduszu Społecznego oraz 
Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego 27 milionów zło-
tych – wylicza starosta lipnowski 
Krzysztof Baranowski. – Różne 
to były projekty. Do tego trze-
ba oczywiscie dodać pieniądze 
własne w różnej wysokości jako 
wkład własny.

27 projektów unijnych zre-
alizował lipnowski Powiatowy 
Urząd Pracy, co dało 71 mln zło-

tych. Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie natomiast zreali-
zowało 8 projektów unijnych na 
kwotę 1,5 mln złotych.

– Łącznie pozyskaliśmy 100 
milionów złotych ze środków 
europejskich – podlicza starosta 
Baranowski. – Żeby stało się za-
dość innym pieniądzom, to trzeba 
powiedzieć, że w tym okresie 15 
lat obecnosci Polski w Unii Euro-
pejskiej powiat lipnowski otrzy-
mał także dotację z ministerstwa 
zdrowia na ratowanie bankruta 
jakim był szpital lipnowski, i to 
była kwota niebagatelna, bo 30 
milionów złotych. Podsumowu-
jąc, można powiedzieć, że chcia-
łoby się 200 milionów złotych, 
a nie 100, ale kończy się okres re-
alizacji perspektywy, my wszyst-

kie pieniądze mamy odzyskane 
i dobrze by było, gdyby okres ko-
lejnej perspektywy był tak dobry 
dla powiatu lipnowskiego. A to 
wszystko łączy się również z tym, 
że trzeba mieć wkłady własne, 
a z tym nie jest najlepiej. Jako 
przewodniczący komitetu ste-
rującego znam sytuacje gminy, 
gdzie można przydzielić środki 
unijne, ale nie ma na wkład wła-
sny, albo nie ma przyzwolenia 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
na zaciąganie kredytów i poży-
czek. To jest bolączka nurtująca 
polskie samorządy.

Z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki nasz powiat otrzymał także 
dofinansowanie ponad 700 tys. 
zł i z Urzędu Marszałkowskiego 
przeszło 300 tysięcy złotych do 
budowy kompleksu sportowo-re-
kreacyjnego przy liceum w Lipnie. 
Przebudowa boiska piłkarskiego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
przy Zespole Szkół w Skępem zy-
skała dofinansowanie z Minister-
stwa Sportu w kwocie przeszło 
700 tys. zł. Hala gimnastyczna 
przy lipnowskim ogólniaku zdo-
była dofinansowanie z Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w kwocie 1,2 mln zł.

Dokończenie na str. 3

Powiat

Kierowcy piją 
na potęgę
W miniony weekend policjanci zatrzymali aż pięcioro 
nietrzeźwych kierujących. Rekordzistą był kierowca 
BMW, który prowadził auto, mając blisko 2,5 promila 
alkoholu w organizmie.

Do zatrzymania pierwsze-
go kierującego doszło w sobotę 
(01.06.2019 r.) na terenie gminy 
Tłuchowo. 26-latek, który prowa-
dził BMW miał prawie 2,5 promila 
alkoholu w organizmie.

Z kolei w niedzielę rano 
(02.06.2019 r.) młoda kobieta z gmi-
ny Lipno pożyczyła sobie passata 
bez wiedzy przyjaciela i pojechała 
do matki. Nie dość, że nie posiadała 
uprawnień do kierowania to bada-
nie jej trzeźwości wykazało blisko 
promil.

Tego samego dnia pijany 54-
letni rowerzysta na terenie gminy 
Dobrzyń nad Wisłą wyjeżdżając 
z posesji, nie ustąpił pierwszeń-

stwa przejazdu i wjechał wprost 
pod nadjeżdżający samochód mar-
ki Toyota. Mężczyzna miał 2 promi-
le i trafił do szpitala.

Kolejny nietrzeźwy 47-letni 
mężczyzna w niedzielę w nocy 
(03.06.2019 r.) na terenie gminy 
Lipno był tak pijany, że wjechał 
chevroletem do rowu. Badanie al-
komatem wykazało, że miał ponad 
2 promile. Trzy godziny później 
w Lipnie 28-latek wpadł w ręce po-
licjantów, kiedy prowadził matiza, 
mając niemal 2 promile.

Kierowcy stracili już prawa jaz-
dy i teraz odpowiedzą przed sądem. 
Piłeś? Nie siadaj za kierownicę!

(ak), fot. ilustracyjne
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Szkoły dla każdego
POWIAT  Rajcy powiatowi jednogłośnie uchwalili plan sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół 
specjalnych w powiecie lipnowskim. Od 1 września młodzież rozpocznie naukę także w nowo utwo-
rzonej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy

– Szkoła przysposabiająca do 
pracy to coś nowego – informuje 
starosta lipnowski Krzysztof Ba-
ranowski. – Zarząd pozwolił pod 
pewnymi warunkami na to, by 
dyrekcja naszej szkoły specjalnej 
wraz z nauczycielami pomyśla-
la także o tej młodzieży, którą 
można przysposobić. Dyrekcja te 
warunki spełniła. Będzie to roz-
wiązanie prorozwojowe dla szkoły 
specjalnej, ale i też prospołeczne 
dla tych dzieci, które będą eduko-
wać się w nowej szkole. Mamy już 
zapisanych chętnych.

Szkoła specjalna przysposa-
biająca do pracy będzie zlokalizo-
wana w budynku obecnej szkoły 
specjalnej w Lipnie. Warunkiem 
funkcjonowania nowej szkoly jest 
minimalna liczba 8 uczniów w każ-
dym oddziale. Koszty prowadzenia 
takiej edukacji są wysokie i na-
wet wyższa subwencja musi być 
rozsądnie liczona. Gdyby oddział 
liczył np. dwoje uczniów, organ 
prowadzący, czyli powiat lipnow-
ski musiałby dużo dokładać. Ana-
liza liczebna 8 uczniów lub więcej 

w oddziale wykazała zadowolenie 
dla wszystkich stron budżetowo-
oświatowej układanki.

– Bardzo cieszę się, że taka 
szkoła powstaje, bo wiem, że dzie-
ci z niepełnosprawnością w stop-
niu umiarkowanym kończące 
gimnazjum z regułu zostawały 
w domach – zauważa radna Mał-
gorzata Rzepczyńska. – Teraz te 
dzieci będą mogły wyjść z domu 
i dalej edukować się i rozwijać. 
Dziękuję bardzo za to, że taka 
szkoła powstanie.

Szkoła zacznie swój byt na 
powiatowej mapie oświatowej już 
1 września. Będą uczyć się w niej 
dzieci niepełnosprawne intelek-
tualnie w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym i uczniowie z nie-
pełnosprawnościami sprzężony-
mi. O przyjęcie do nowej szkoły 
mogą ubiegać się zarówno absol-
wenci naszej szkoły specjalnej nr 4 
w Lipnie jak i oddziału gimnazjum 
specjalnego, ale (co bardzo waż-
ne) także absolwenci szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych ogól-
nodostępnych, którzy posiadają 

stosowne orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Tak więc 
szkoła jest szansą do wielu mło-
dych ludzi.

Nauka będzie trwać w nowej 
szkole 3 lata i zakończy się otrzy-
maniem świadectwa potwierdza-
jacego przysposobienie do pracy. 
Szkoła zapewni oczywiscie odpo-
wiednie warunki do nauki dla mło-
dzieży niepełnosprawnej, pomoże 
w osiągnięciu maksymalnej nieza-
leżności w zakresie zaspokajania 
podstawowych potrzeb, zaradno-
ści w życiu codziennym i przygo-
towania do funkcjonowania i pracy 
we własnym gospodarstwie domo-
wym, niezależnego radzenia sobie 
w dorosłym życiu przez zdobyte 
umiejętności adaptacyjne.

Szkoła przysposabiająca do 
pracy to nowy twór na mapie szkół 
powiatowych. Pozostałe jednost-
ki oświatowe, czyli Zespół Szkół 
im. Romualda Traugutta w Lipnie 
i Zespół Szkół Technicznych im. 
Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie, Ze-
spół Szkół im. Waleriana Łukasiń-
skiego w Skępem oraz Zespół Szkół 

R E K L A M A

im. Związku Młodzieży Wiejskiej 
w Dobrzyniu nad Wisłą oferują 
szeroki wachlarz kształcenia ogól-
nego, technicznego, branżowego 
i to zarówno dla absolwentów klas 
8 szkół podstawowych jak i klas 3 
gimnazjów. Jest więc w czym wy-
bierać. Organ prowadzący szkoły, 
czyli powiat lipnowski wychodzi 
do uczniów swoich szkół z dogod-
ną ofertą dojazdową pojazdami 
Powiatowego Zakładu Transportu 
Publicznego.

– Jestem żywo zainteresowa-
ny, żeby jak najwięcej młodzieży 
z podstawówek i gimnazjów tra-
fiło w ramach naboru do naszych 
szkół – mówi starosta lipnowski 
Krzysztof Baranowski. – Apeluję 
do rodziców o rozsądny wybór, bo 
mamy wiele przykładów z prze-
szłości, gdzie po 1 września już 
nie dzieci, które podjęły się nauki 
w ościennych miastach, tylko ro-
dzice do nas piszą, na kolanach 
proszą, byśmy wyrazili zgodę na 
przyjęcie ich dziecka do naszej 
szkoły, np. od drugiego semestru. 
Ja nie mam nic przeciwko temu, 

żeby dzieci uczyły się w Toruniu, 
Włocławku, tylko apeluję o roz-
sądek i mówię, że jeżeli będzie to 
skala duża i będzie komplikowała 
nam plany, nie będziemy wyrażać 
zgody na przyjęcie później, w trak-
cie roku dziecka do naszej szkoły. 
Zwracam rodzicom na to uwagę, że 
dzieci będą w takich przypadkach 
musiały czekać na rozpoczęcie ko-
lejnego roku szkolnego. Mamy bar-
dzo dobre liceum, postanowiliśmy 
otworzyć osiem oddziałów. Mamy 
też szkoły w Skępem, Dobrzyniu 
nad Wisłą, Lipnie, technika, zawo-
dówki. Subwencja oświatowa idzie 
za dzieckiem i ja apeluję o patrio-
tyzm lokalny. Matury są wszędzie 
takie same, nasza młodzież dosta-
je się też na najlepsze studia. Teraz 
mamy podwójne roczniki, bo do 
szkół idą i uczniowie podstawówek 
i gimnazjów. U nas też nie otwiera-
my np. w liceum 12 oddziałów, tyl-
ko 4 po podstawówce i 4 po gimna-
zjum. Dobre szkoły są, na miejscu, 
z dojazdem. Apeluję o analizę i do-
bry wybór.

Lidia Jagielska
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urodziny miasta
LIPNO  Obchody 670. rocznicy lokacji Lipna rozpoczną się już 
12 czerwca, w środę i potrwają aż do 10 sierpnia. Zaczną naj-
młodsi artyści opowieścią o narodzinach ich miasta, będzie 
msza święta, uroczysta sesja młodzieżowej rady miasta i gala 
z koncertem. Wstęp wolny

– Burmistrz Lipna Paweł Ba-
nasik i przewodniczący rady miej-
skiej Grzegorz Koszczka zapraszają 
na szereg uroczystości związanych 
z 670. rocznicą lokacji Lipna – in-
formuje Krzysztof Kowalewski 
z Miejskiego Centrum Kulturalnego 
w Lipnie. – Obchody rozpoczną się 
13 czerwca wraz ze świętem patro-
na naszego miasta świętego Anto-
niego z Padwy. Finał będzie miał 
miejsce 10 sierpnia podczas tego-
rocznych Dni Lipna.

Uroczystości rozpoczną się 13 
czerwca o godzinie 10.00. W ratu-
szu, w ławach rajcowskich, zasiądą 
dzieci i młodzież, by obradować 

na sesji młodzieżowej. O godzinie 
16.00 natomiast w lipnowskiej farze 
rozpocznie się msza święta, a o go-
dzinie 17.30 w kinie Nawojka – gala 
jubileuszowa z okazji 670. rocznicy 
lokacji Lipna. Zwieńczeniem uro-
czystości urodzinowych miasta 
będzie koncert mezzosopranistki 
Justyny Gęsickiej.

19 czerwca, w środę o godzinie 
17.00 natomiast w auli Miejskiego 
Centrum Kulturalnego rozpocz-
nie się wernisaż wystawy twór-
czości Stanisława Głowackiego.  
28 czerwca, w piątek o godzinie 
17.00 w Miejskim Centrum Kultu-
ralnym w Lipnie swoje 30. urodziny 

świętować będzie Gazeta Lipnow-
ska, bezpłatne wydawnictwo re-
gionalne. Finał obchodów 670. uro-
dzin Lipna odbędzie się 10 sierpnia, 
w czasie Dni Lipna, ale o szczegó-
lach tych uroczystości  będziemy 
informować latem.

– Mc`Kuglarze oraz Młodzieżo-
wa Grupa Artystyczna z Miejskiego 
Centrum Kulturalnego w Lipnie za-
prasza na widowisko „Lippe”, czyli 
bajkową wersję powstania naszego 
miasta już 12 czerwca o godzinie 
10.00 – mówi Krzysztof Kowalew-
ski. – W programie przewidziany 
jest też konkurs dla widzów. Ilość 
miejsc jest ograniczona, dlatego 
proszę o kontakt zapisy pod nume-
rem telefonu 54 287 24 40.

Reżyserką i autorką scenariu-
sza tego wyjątkowego jubileuszo-
wego spektaklu jest Małgorzata 
Żarecka Ziółkowska. Spektakl roz-
pocznie się o godzinie 10.00 w śro-
dę, 12 czerwca w kinie Nawojka. 
Wstęp jest bezpłatny.

Relację z obchodów 670. rocz-
nicy lokacji Lipna zamieścimy na 
łamach CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Powiat

Pozyskali 100 milionów złotych
Dokończenie ze str. 1

– Własne inwestycje to boisko 
przy Zespole Szkół Technicznych 
za 523 tys. zł, to wiaty rekreacyjne 
w Zespole Szkół w Skępem za 883 
tys. zł, to zakup ponad 13 hektarów 
terenów inwestycyjnych pod strefę 
ekonomiczną to 1,34 mln zł – wy-
licza starosta Baranowski. – Do-
staliśmy też pieniądze w kwocie 1,2 
mln zł z Ministerstwa Edukacji, był 

to ewenement na skalę wojewódz-
twa, bo nasz wniosek był jako jeden 
z nielicznych, na podniesienie ja-
kości nauczania w szkołach i z Mi-
niserstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 1 milion złotych na 
dokształcanie kadr w starostwie 
i trzech gminach.

Jednym słowem, było to do-
bre 15 lat dla powiatu lipnowskiego. 
Wiele nowych obiektów, uratowa-

ny i wciąż modernizowany szpital, 
lepiej wykształcone kadry, dobrze 
wyposażone szkoły, infrastruktu-
ra sportowa na miarę Europy XXI 
wieku to widoczny wskaźnik fi-
nansowej i inwestycyjnej sytuacji 
w naszym powiecie. A to przecież 
nie koniec. O kolejnych przedsiew-
zięciach będziemy z przyjemnością 
informować na naszych łamach.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
O G Ł O S Z E N I E

W  s k r ó c I e
LIPNO
“Dwójka” mistrzem 
Tegoroczną spartakiadę szkolną wygrali uczniowie Szkoły Podsta-

wowej nr 2. W nagrodę 4 czerwca obejrzeli w Bydgoszczy mecz 1/8 finału 
Mistrzostw Świata FIFA U-20. Patronem czwartym tych całorocznych 
zmagań sportowych trzech lipnowskich szkół podstawowych w wielu 
dziedzinach sportowych był włodarz miasta Paweł Banasik.

LIPNO
Film o Idze cembrzyńskiej 
15 czerwca, w sobotę o godzinie 17.00 na ekranie Nawojki, w ramach 

Dyskusyjnego Klubu Filmowego, obejrzeć będzie można niezwykły film 
“Jak pies z kotem”. Jest to poruszający komediodramat Janusza Kon-
dratiuka. W rolę Igi Cembrzyńskiej wciela się Aleksandra Konieczna, 
która będzie gościem lipnowskiej publiczności zaraz po emisji filmu.

LIPNO
Nasze rodzynki 
Stowarzyszenie “Zielona Lipna” została laureatem tegorocznej, 

dwunastej już edycji konkursu o nagrodę marszałka województwa 
kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego na najlepsze inicjatywy 
społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe “Rodzynki 
z pozarządówki”. Akces do konkursu złożyło w tym roku 40 podmi-
otów, zarząd województwa przyznał 12 równorzędnych nagród. Nasi 
laureaci zostali docenieni za maraton MTB. Nagrodę otrzymali 3 czer-
wca w Toruniu w Centrum Sztuki Współczesnej “Znaki czasu”. Gratu-
lujemy.

GMINA LIPNO
Zwiedzili Berlin
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Maliszewie 31 maja wybrali się na 

wycieczkę do Berlina. Zobaczyli Bramę Brandenburską, niemiecki par-
lament Reichstag, dzielnicę rządową, pomnik ofiar holocaustu, wyspę 
muzeów, Katedrę Berlińską i reprezentacyjną ulicę, pozostałości muru 
berlińskiego. Ogromnym zainteresowaniem młodych cieszyło się 
Muzeum Techniki z niezliczoną ilością eksponatów z różnych dziedzin 
techniki i komunikacji.

GMINA kIkóŁ
Integracja w Woli 
W Szkole Podstawowej w Woli odbył się piknik integracyjny dla 

dzieci z niepełnosprawnościami z czterech szkół: z Osieka nad Wisłą, 
z Chrostkowa, z Kikoła i z Woli. Współpraca ze szkołą w Osieku trwa 
wiele lat, natomiast dwie szkoły dołączyły w tym roku. Zadaniem 
pikniku było uspołecznianie dzieci z dysfunkcjami, usamodzielni-
anie ich, wzbudzanie poczucia wartości. Tematem tegorocznego 
przedsięwziecia zorganizowanego na urikliwym dziedzińcu szkoły 
w Woli było zdrowe odżywianie się i higiena rąk. Były pogadanki, filmy 
edukacyjne, a potem warsztaty kulinarne i biwak z ogniskiem i gitarą. 
Piknik przygotowali nauczyciele szkoły w Woli: Andrzej Małecki, Anna 
Sobocińska, Dariusz Kamiński, Iwona Kwaśniewska, Dorota Gajewska, 
Małgorzata Wojciechowska, Anna Jastrzębska. Nad przebiegiem inte-
gracyjnej akcji czuwała dyrektor szkoły Elżbieta Kiełkowska.

LIPNO
smaki na festiwalu 
13 lipca w Nowym Centrum Lipna, w samo południe, wystartu-

je drugi już lipnowski festiwal smaku. Gościem muzycznym będzie 
Ewelina Lisowska, a głównym punktem imprezy bitwa na dwie wielkie 
patelnie. Zmierzą się drużyny burmistrza Lipna Pawła Banasika i sta-
rosty lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego. Wstęp wolny.

Lidia Jagielska
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Potrójny jubileusz
WIELGIE  W Wielgiem świętowano 70-lecie biblioteki oraz 10-lecie ośrodka kultury. Było to także 
5-lecie połączenia tych dwóch instytucji

Powiat

Podzielili milion zł 
dla niepełnosprawnych
W tym roku powiat lipnowski otrzymał na rehabilitację zawodową i społeczną 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki w wyso-
kości ponad miliona zł, które uchwałą rady powiatu w Lipnie zostały podzielone 
na poszczególne zadania.

I tak na dofinansowanie 
uczestnictwa osób niepełno-
sprawnych i ich opiekunów 
w turnusach rehabilitacyjnych 
przeznaczono 200 tysięcy zło-
tych; ponad 191 tysięcy przydzie-
lono na zaopatrzenie w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty or-
topedyczne i środki pomocni-
cze. Likwidacja barier architek-
tonicznych w komunikowaniu 
się i technicznych to kwota 60 
tys. zł, natomiast na sport, kul-

turę, rekreację i turystykę osób 
niepełnosprawnych przeznaczo-
no ponad 28 tys. zł.

Osoby niepełnosprawne 
mogły składać wnioski na do-
finansowanie uczestnictwa 
w turnusach rehabilitacyjnych, 
na likwidację barier architek-
tonicznych, w komunikowaniu 
się i technicznych do Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Lipnie do końca marca 
br. Zaś wnioski na zaopatrzenie 
w sprzęt rehabilitacyjny, przed-
mioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyjmowane będą 
jedynie w przypadku posiadania 
środków.

Na dofinansowanie do 
uczestnictwa w turnusie rehabi-
litacyjnym w roku 2019 zostało 
złożonych 183 wniosków z czego 
135 wnioski zostały rozpatrzone 
pozytywnie.

Na dofinansowanie do za-
kupu środków pomocniczych, 

przedmiotów ortopedycznych 
oraz sprzętu rehabilitacyjne-
go wpłynęło 160 wniosków, zaś 
pieniędzy starczyło na dofinan-
sowanie 144 wniosków. Z kolei 
o dofinansowanie do likwida-
cji barier ubiegało się 25 wnio-
skodawców, a dofinansowanie 
otrzymało 10. Nieustannie pro-
wadzone są wszelkie starania, 
by możliwe jak największa licz-
ba osób niepełnosprawnych, 
która złożyła wnioski otrzyma-
ła dofinansowanie w zakresie 
wnioskowanego zadania.

– Mam nadzieję, że te stara-
nia przyniosą wymierne korzy-
ści osobom niepełnosprawnym 
z terenu powiatu lipnowskiego, 
których dobro przede wszyst-
kim władze powiatu mają na 
uwadze – mówi starosta lip-
nowski Krzysztof Baranowski.

(ak)
fot. ilustracyjne

Uroczystości odbyły się w sali 
widowiskowej ośrodka. Nie za-
brakło na nich władz lokalnych, 
powiatowych i wojewódzkich, 
a także przedstawicieli oświa-
ty i kultury, którzy sympatyzują 

z OKiBGW. Świętować przyszli 
także wierni czytelnicy i miesz-
kańcy, którzy doceniają prowa-
dzoną działalność kulturalną 
w gminie.

– Chciałbym wszystkim, 

którzy tworzyli, przyczyniali się 
i nadal przyczyniają do szerzenia 
kultury na terenie gminy, złożyć 
gorące podziękowania – mówił 
Tadeusz Wiewiórski, wójt gminy 
Wielgie.

Podczas spotkania przypo-
mniano najważniejsze wydarze-
nia w historii obu jednostek, któ-
re obecnie są jednością.

– 70 lat biblioteki i 10 lat 
ośrodka kultury to dużo i mało. 
Dużo, gdy spojrzymy za siebie 
i zobaczymy ile zostało zrobio-
ne. A mało dlatego, że na pewno 
macie jeszcze wiele planów, które 
chcecie realizować. Ile razy tutaj 
jestem, widzę jak pracownicy sta-
rają się i angażują, aby powstawa-

ły tu niesamowite rzeczy – za-
brała głos Aneta Jędrzejewska, 
członek zarządu województwa 
kujawsko-pomorskiego.

Nie szczędzono także po-
chwał pracownikom, a w szcze-
gólności dyrektorom: Katarzynie 
kwiecińskiej i Magdalenie Szczu-
packiej.

– Ten ożenek domu kultury 
i biblioteki to rzecz doskonała, bo 
one cudownie funkcjonują, wza-
jemnie się uzupełniają i przynosi 
to wspaniałe rezultaty. A wszyst-
ko to pod kierunkiem wspaniałych 
pań, które urodziły się po to, żeby 
pracować w tym właśnie domu 
kultury i tej bibliotece. Na terenie 
gminy widać ich pracę kulturalną 

na wszystkich frontach. Przygoto-
wują duże, masowe imprezy oraz 
te mniejsze, dla dorosłych i dla 
dzieci. Dziękujemy za to, że na-
sza gmina kulturalnie się rozwija 
w tak wielu kierunkach – mówiła 
Halina Sztypka, przewodnicząca 
rady gminy Wielgie.

Atrakcją wieczoru był koncert 
w wykonaniu Justyny Gęsickiej. 
Ogłoszono także wyniki konkur-
sów na logo OKiBGW oraz „kartkę 
urodzinową dla biblioteki”. Pod-
czas spotkania można było obej-
rzeć wystawę fotografii oraz prac 
konkursowych. Przy tej okazji nie 
zabrakło słodkiego poczęstunku.

Tekst i fot. Natalia
Chylińska-Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL



Czwartek 6 czerwca 2019 społeczeństwo 5  LIPNO–CLI.PL

CHROSTKOWO  Dzień Dziecka w gminie Chrostkowo został połączony z odbywającym się już po raz 
czwarty rajdem rowerowym. W wycieczce wzięli udział fani dwóch kółek i to właśnie dzieci były głów-
nymi bohaterami eskapady

Rajd rowerowy na Dzień Dziecka

Kilkudziesięciu małych i du-
żych, z przewagą małych miłośni-
ków rowerów, spotkało się rankiem 
1 czerwca na boisku szkolnym 
w Chrostkowie, aby wziąć udział 
w czwartym już Gminnym Rajdzie 
Rowerowym z okazji Dnia Dziecka. 
Trasa prowadziła przez Stalmierz 
oraz Nową Wieś i liczyła w sumie 
około 10 km. Skonfigurowana zo-
stała tak, by spokojnie mogli ją po-
konać nawet najmłodsi rowerzyści. 
W peletonie można była także zo-
baczyć samorządowców z wójtem 
Mariuszem Lorencem na czele.

Rajdowicze do pokonania mieli 
10 km. Pierwszy odpoczynek mieli 

w Stlamierzu, aby po posiłku rege-
neracyjnym ruszyć w dalszą drogę 
i powrócić z powrotem na stadion. 
Tam już czekały panie z kół gospo-
dyń z różnymi słodkościami. – Po-
goda dopisała, jak widać dzieci tak-
że jest wiele. Pozostaje tylko oddać 
się zabawie – mówił wójt gminy.

Tuz po krótkim odpoczyn-
ku odbył się turniej piłki nożnej, 
a nagrodą był Puchar Wójta Gminy 
Chrostkowo. Na dzieci czekały jesz-
cze atrakcje w postaci waty cukro-
wej oraz zabawy na zjeżdżalniach 
w dmuchanym miasteczku.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Gmina Tłuchowo

Znów pomogli choremu 
dziecku
W Jasieniu odbył się kolejny już koncert charytatywny. Impreza jak co roku miała 
hasło „Mama, tata i ja – razem pomagamy” i odbyła się 1 czerwca tradycyjnie 
przed świetlicą wiejską.

Organizatorami niezmiennie 
są opiekunowie grupy teatralnej 
Brzydkie Kaczątka, rada sołecka, 
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń 
oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Tłuchowie. W pierwszej edycji 
festynu zebrane pieniądze trafiły 
do pogorzelców, którym żywioł za-
brał dobytek życia. Dochód z ubie-
głorocznej zabawy został prze-

znaczony na leczenie mieszkanki 
Dobrzynia nad Wisłą. Tym razem 
wolontariusze pomogli kolejnemu 
choremu dziecku – Kindze Cie-
mieckiej. Dziewczynka ma bardzo 
rzadką chorobę genetyczną – ze-
spól Megdel. Zdiagnozowano u niej 
także głuchotę czuciowo-nerwową 
obustronną.

W programie imprezy zapla-

nowane były konkursy talentów, 
występy zespołów, aukcje, wata 
cukrowa, animatorzy zabawy oraz 
przedstawienia. Wystąpili także 
lokalni artyści m.in. zespól folklo-
rystyczny Tłuchowianie. Z roku na 
rok w jasieńską akcję dobroczyn-
ną włącza się coraz więcej ludzi. 
W Tym roku dochód z imprezy 
przeszedł najśmielsze oczekiwania 
organizatorów.

– Pobiliśmy nasz rekord. Uda-
ło nam się zebrać ponad 16 tysię-
cy złotych. To jeszcze nie koniec, 
ponieważ 22 czerwca w Lipnie od-
będzie się Turniej Koszykarskich 
Trójek. Dochód z imprezy zasili 
konto na rzecz Kingi. Dziękujemy 
wszystkim, dla których los tej uro-
czej dziewczynki nie jest obojętny 
– mówi Konrad Słomczewski, je-
den z organizatorów koncertu.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Pierwszy czerwca to wyjątkowy czas dla wszystkich dzie-
ci. Nie mogło być inaczej w Turzy Wilczej. Przed świetli-
cą wiejską odbył się piknik dla wszystkich pociech.

Impreza 
w Turzy Wilczej 

Gmina Tłuchowo

Organizatorem pikniku by-
łym dwie panie sołtys, Joanna 
Wrześniak i Beata Żuchowska oraz 
Stowarzyszenie „Nowoczesna Go-
spodyni” wraz z „Pomocną Dło-
nią”. Festyn odbył się 2 czerwca 
i przyciągnął mnóstwo dzieci z ca-
łej miejscowości, wywołując wiele 
uśmiechu i radości zarówno wśród 
najmłodszych jak i rodziców. Wszy-
scy zebrani z zainteresowaniem 
podziwiali występy lokalnych arty-
stów. Uczestnicy zabawy sprawdzili 
także swoje możliwości sportowe, 
rozgrywając mecz piłki nożnej. 
Animatorzy zabawy przygotowali 
również liczne gry i konkursy.

Ten dzień był również okazją, 
by podziwiać prace plastyczne naj-
młodszych zatytułowane „Żniwa 
mogą być bezpieczne”. Nad bez-
pieczeństwem bawiących się dzieci 
czuwali strażacy z OSP Tłuchowo. 
Organizatorzy festynu zadbali rów-
nież o tych nieco starszych uczest-
ników imprezy. Specjalnie dla nich 
późnym wieczorem została zor-
ganizowana zabawy przy muzyce 
mechanicznej. – Mamy nadzieję, 
że to wydarzenie na stałe wpisze 
się w kalendarz naszych sołeckich 
imprez – mówi Joanna Wrześniak, 
współorganizator festynu.

Tekst i fot. (mb-g)

Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Spotkanie trzech sołectw
Moc atrakcji dla małych i większych, znakomita atmosfera, uśmiechnięte dziecię-
ce twarze. Nawet pogoda dopisała. Tak było w niedzielę na pikniku w Mokówku.

Na festynie były trzy so-
łectwa: Kochoń, Kolonia Cha-
lin i Mokówko. Organizatorzy 
pikniku z okazji Dnia Dziecka 
tradycyjnie zadbali, żeby był to 
niezapomniany dzień. – Co roku 
organizujemy zabawę dla dzieci. 
Za każdym razem przybywa nam 

uczestników. Impreza już na sta-
łe wpisała się w nasz kalendarz 
– mówią Mirosław Maciakiewicz 
i Mirosław Mierzejewski, sołtysi 
Kochonia i Kol. Chalina.

W programie znalazły się 
atrakcje zarówno dla dzieci jak 
i dla ich rodziców. Do dyspozycji 

rodzin były zaprzęgi konne. Woź-
nica powoził tam, gdzie życzyli 
sobie jego pasażerowie. Na miej-
scu byli również strażacy, którzy 
pokazywali wyposażenie wozu 
bojowego. Dużym zainteresowa-
niem najmłodszych cieszyło się 
dmuchane miasteczko, a także 

animatorzy gier i zabaw, którzy 
m.in. malowali dzieciom buzie. 
Oprócz tego Po tylu atrakcjach 
uczestnicy imprezy mogli zna-
leźć wytchnienie kosztując watę 

cukrową, dania z grilla i lody. 
Czas umilał DJ, włączając muzy-
kę zachęcającą do tańca. Kolejne 
takie spotkanie już za rok.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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LIPNO  30 maja w Nowym Centrum Lipna dzieci i ich opiekunowie bawili się na miejskim dniu dziec-
ka. Atrakcji nie brakowało nawet dla najbardziej wymagających

Dla każdego coś miłego

W czwartkowe popołudnie 
wszystkie drogi rodzin lipnow-
skich dzieci prowadziły do NCL-u, 
gdzie czekali na najmłodszych 
pracownicy Miejskiej Biblioteki 
Publicznej z konkursami czytel-
niczymi, kącikiem dla malucha, 
stolikiem rysunkowym i cudow-
nymi nagrodami, instruktorzy 
Miejskiego Centrum Kulturalne-
go z głowami pełnymi pomysłów 
i niezwykłymi umiejętnościami 
malowania twarzy, animato-
rzy sportu z Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji z piłkami, 

rzutkami i ofertą sportową.
– Wygrać można piękne 

pluszaki w konkursie za piękne 
czytanie na stoisku bibliotecz-
nym, a pobawić się najlepiej 
można na zjeżdżalniach dmu-
chanych – zdradzili nam najbar-
dziej wtajemniczeni milusińscy. 
– Chłopaki próbują sił w laniu 
wodą na stoisku strażackim 
albo przebierają się za policjan-
tów. Ogólnie jest fajnie i bardzo 
ciepło.

Było słonecznie i ciepło, hu-
mory dopisywały, a lipnowianie 

mogli wybierać w ofercie zabaw 
dla swoich pociech. Radą i lek-
cją służyli policjanci i strażacy, 
swoje czworonożne pupile pre-
zentowali wodniacy z WOPR-u, 
były też stoiska kosmetyczne, 
gastronomiczne i oblegane naj-
bradziej wesołe miasteczko.

Tegoroczny dzień dziecka 
zorganizowany przez lipnowski 
ratusz we współpracy z jednost-
kami miejskimi można uznać za 
udany.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

1 czerwca w szkole podstawowej w Zadusznikach odbył się kolejny „Piknik rodzin-
ny” w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł z okazji „Dnia Matki i Ojca oraz 
„Dnia Dziecka”.

Gmina Wielgie

Aktywnie żyć to zdrowym być

Organizatorem była rada ro-
dziców przy współpracy dyrekcji, 
grona pedagogicznego i pracow-
ników szkoły. Tegoroczna impreza 
kolejny raz promowała zdrowy styl 
życia bez nałogów, aktywne spę-
dzanie czasu wolnego oraz zdro-
we odżywianie. Na piknik licznie 
przybyły całe rodziny oraz zapro-
szeni goście. Był m.in. wójt Tadeusz 
Wiewiórski i przewodnicząca rady 
gminy Halina Sztypka, którzy mieli 
okazję obejrzeć wystawę plaka-
tów profilaktycznych wykonanych 
przez uczniów.

Atrakcją pikniku były rodzin-
ne konkursy promujące aktywny 
wypoczynek na łonie natury.  Rada 
rodziców ufundowała dla wszyst-
kich dzieci zjeżdżalnię, watę cukro-
wą, fotobudkę i występ animato-
rów. – Uczniowie klas I-III i Punktu 
Przedszkolnego zaprezentowali 
przedstawienie z okazji „Dnia Matki 
i Ojca” mówiące o tym, że rodzina 
jest najważniejsza w życiu każde-
go człowieka. Powinna być ostoją, 
w której dzieci czują się bezpieczne, 
są kochane i mogą spełniać swoje 
marzenia – mówią organizatorzy.

Uczniów do występu przygoto-
wali opiekunowie: Marta Biernac-
ka, Jadwiga Dudzińska, Dorota Au-
gustyniak i Katarzyna Leśniewska. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Za-
dusznikach zorganizowała pokazy 
i udostępniła uczestnikom imprezy 
zwiedzanie wozu strażackiego i za-
bawę w pianie. OSP zabezpieczała 
ognisko, przy którym uczestnicy 
pikniku piekli kiełbaski. Organiza-
torzy składają gorące podziękowa-
nia sponsorom, którzy przyczynili 
się do realizacji imprezy.

(ak), fot. nadesłane

Recytatorzy 
z 9 szkół
30 maja 2019r. w ramach obchodów Dnia Patrona 
w dobrzyńskiej podstawówce odbył się I Regionalny 
Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej i Po-
etów Pozytywistycznych.

Dobrzyń nad Wisłą

Do udziału w konkur-
sie zgłosiło się 23 uczniów z 9 
szkół: z Dyblina, Czernikowa, 
Chalina, Krojczyna, Czarne-
go, Wichowa, Tłuchowa, Nowej 
Wsi i oczywiście Dobrzynia nad 
Wisłą. Uczniowie rywalizowali 
w dwóch kategoriach wieko-
wych: kl. I-IV i kl. V-VIII oraz III 
gimnazjum. Jury w składzie: Do-
rota Kalinowska, Dorota Zieliń-
ska i Zofia Jagiełło miało bardzo 
trudne zadanie, poziom recyta-
cji był bardzo wysoki. Wszyscy 
uczestnicy przepięknie dekla-
mowali przygotowane utwory 
poetyckie i fragmenty prozy.

Wyniki kategorii I-IV: I miej-
sce – Zuzanna Wasilewska 
z Krojczyna; II miejsce – Agata 
Lewandowska z Chalina; III miej-
sce – Julia Kowalska z Dobrzynia 
nad Wisłą. Wyróżnienie: Joan-
na  Żuchowska z Dyblina i Julia 
Przybyszewska z Wichowa.

W kategorii V-VIII i III gimna-

zjum: I miejsce – Natalia Kuciń-
ska z Tłuchowa; Natalia Wysocka 
z Dobrzynia nad Wisłą; Weroni-
ka Pączek z Chalina; II miejsce – 
Julia Szostak z Czernikowa; Ka-
rolina Czubakowska z Chalina; III 
miejsce – Krzysztof Kozakiewicz 
z Tłuchowa. Wyróżnienia: Oliwia 
Wasiołek z Dobrzynia nad Wisłą; 
Alicja Nowicka z Czernikowa; 
Julia Chojnacka z Czarnego; Se-
bastian Insadowski z Wichowa; 
Aleksandra Maciejczak z Wicho-
wa; Kacper Podkowski z Tłucho-
wa; Paweł Staniszewski z Nowej 
Wsi.

Nagrodę specjalną ufundo-
waną przez Dorotę Kalinowską 
otrzymała Natalia Kucińska. 
Wszystkim laureatom gratulu-
jemy serdecznie. Nagrody książ-
kowe ufundował burmistrz Piotr 
Wiśniewski oraz rada rodziców 
SP.

(ak)
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SKĘPE  Już w najbliższą sobotę 8 czerwca o godzinie 13.00 w ośrodku wypoczynkowym „Jawor” rozpocznie 
się gala finałowa 17. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego. Organizatorem zmagań 
jest niezmiennie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, a patronem medialnym tygodnik CLI

poeci ocenieni

Nazwiska laureatów kolejnej 
edycji konkursu poetyckiego od 
17 lat nieprzerwanie organizo-
wanego przez skępską książnicę 
publiczną to jedna z najbardziej 
oczekiwanych przez pasjonatów 
słowa informacji. Zwycięzców 
poznamy osobiście już w sobo-
tę po godzinie 13.00, ale dzisiaj 
wiemy już, kto na nagrody za-
służył.

– W tym roku komisja kon-
kursowa pracowała w składzie: 
poetka i pedagog Monika Ko-
walska, nauczyciel Edyta Cza-
chorowska, poetka i pisarka 
Anna Marcinkowska i Jerzy Ko-
walski, dyrektor biblioteki i po-
eta – informuje inicjator kon-
kursu Jerzy Kowalski. – Znamy 
zwycięzców, zostali oni już po-
wiadomieni i zaproszeni na na-

szą galę. Większość laureatów, 
oprócz trzech osób, potwierdzi-
ła już swój udział. W tym roku 
wpłynęło do nas 50 zestawów, 
a 148 wierszy, ponieważ jeden 
zestaw zawierał tylko jeden 
wiersz. Ocenialiśmy w dwóch 
kategoriach wiekowych: od 10 
do 15 lat i od 16 do 21 lat.

W młodszej kategorii zgło-
siło swoje wiersze 34 młodych 
poetów, w starszej natomiast 16 
osób. Jurorzy, zgodnie z piękną 
zasadą przyjętą przez organiza-
torów tego konkursu na począt-
ku i kontynuowaną niezmien-
nie, czytali i oceniali wiersze 
anonimowe, opatrzone godłem. 
Dane personalne twórców po-
znali dopiero po wybraniu na-
grodzonych dzieł, a więc ocena 
była sprawiedliwa.

Julia Jabłońska z Bądkowa 
wygrała w młodszej kategorii 
wiekowej. Drugie miejsce juro-

rzy przyznali Małgorzacie Cho-
dyce z Międzyrzeca Podlaskiego, 
a trzecie Grzegorzowi Sobkiewi-
czowi ze Stalowej Woli. Wyróż-
nienia otrzymali: Izabela Chyła 
z Chłopskiej Woli, Inga Pawelec 
z Warszawy, Michał Skowro-
nek z Bytomia, Kacper Życzyń-
ski ze Stalowej Woli, Martyna 
Kaja Kumor z Bądkowa, Ryszard 
Niedziałek z Warszawy, Rozalia 
Nowak Jędrzejczyk z Warszawy, 
Jakub Miklus ze Stalowej Woli, 
Dominika Skiba ze Stalowej 
Woli, Agnieszka Rosińska z Mię-
dzyrzecza Podlaskiego.

W starszej kategorii wieko-
wej wygrała Małgorzata Sobkie-
wicz z Agatówki. Drugie miejsce 
jurorzy przyznali Mikołajowi 
Brzozowskiemu z Bydgoszczy, 
a trzecie miejsce Kacprowi Go-
cowi ze Stalowej Woli. Wyróż-
nienia w tej kategorii otrzymali: 
Amelia Pudzianowska z Rado-

mia i Aleksandra Wichlińska 
z Wtelna.

Nagrodę specjaną burmi-
strza miasta i gminy Skępe dla 
twórcy miejscowego otrzyma 
w tym roku Kinga Kaczyńska 
z Wólki w gminie Skępe. Zwycięz-
cy otrzymają nagrody rzeczowe 
i dyplomy, zaprezentują swoją 
twórczość podczas gali finało-
wej, ale najważniejszą nagrodą 
dla laureatów ogólnopolskiego 
konkursu poetyckiego im. Gu-
stawa Zielińskiego jest publika-
cja nagrodzonych wierszy w to-
mikach pokonkursowych.

Wszystkim laureatom gra-
tulujemy. Patronem medialnym 
tego prestiżowego konkursu 
niezmiennie jest tygodnik CLI.  
Relację z sobotniej, 17. już gali 
poetyckiej opublikujemy w ko-
lejnym wydaniu CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Gmina Skępe

Uczyli się szukać
O źródłach wiedzy rozmawiali uczestnicy lekcji biblio-
tecznej przeprowadzonej 30 maja w Szkole Podsta-
wowej w Czermnie przez dyrektora Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Skępem Jerzego Kowalskiego.

– Omówiliśmy tradycyjne 
źródła wiedzy takie jak książ-
ki, prasa – mówi dyrektor Je-
rzy Kowalski. – Uczniowie po-
znali też przydatne w procesie 
edukacji strony internetowe 
ze szczególnym uwzględnie-
niem ścieżki regionalnej, przez 
strony GUS i inne, które są ad-
ministrowane przez instytucje 
publiczne i urzędy. Zgodzili się 
z powszechnym twierdzeniem, 
że najlepszym źródłem wiedzy 
jest doświadczenie i codzienne 
życie.

Dla pokolenia internetowe-
go lekcja biblioteczna była bar-
dzo pożyteczna, bowiem oprócz 
wyszukiwania wieści w sie-
ci młodzi musieli sięgnąć do 

słowników, encyklopedii, lek-
sykonów. W pokaźnych tomach 
znaleźli najpierw definicje słów 
„wiedza”, „źródło”, „źródło wie-
dzy”, a potem szukali istotnych 
informacji. Praca była ciekawa, 
umiejętności i doświadczenia 
imponujące.

– Zajęcia wzbudziły za-
interesowanie i zadowolenie 
uczniów – podsumowuje Je-
rzy Kowalski. – Ja cieszę się, że 
uczniowie wiedzą, że google to 
tylko wyszukiwarka, a nie źró-
dło wiedzy.

W zajęciach uczestniczy-
li uczniowie klas II-VIII Szkoły 
Podstawowej w Czermnie.

Lidia Jagielska
 fot. nadesłane

Gmina Wielgie

Wesoło w SP Czarne
31 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawłą II w Czarnem odbył się fe-
styn rodzinny.

Uczniowie wszystkich od-
dzialów i klas prezentowali swo-
je talenty wokalne, taneczne 
i aktorskie, a większość z nich 
skierowana była do najuko-
chańszych rodziców. Wesołe 
krasnoludki czy taniec klaunów 
zachwyciły licznie zgromadzoną 
publiczność. Po części artystycz-
nej wszyscy zostali zaproszeni 
do współnej zabawy z anima-
torami, a następnie do zmagań 
sportowych. Bieg rodziców czy 
mecz uczniowski wzbudziły 
wiele pozytywnych emocji. Wy-
darzenie nie odbyło by się bez 
nieocenionej pomocy pracowni-
ków szkoły i rodziców za co ser-
decznie dziękują organizatorzy.

(ak)
 fot. nadesłane

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Gmina Wielgie

Pięknie czytają
Rozstrzygnięto już etap szkolny X edycji  konkursu 
czytelniczego „Zostań Mistrzem Pięknego Czytania”.

W Szkole w Wielgiem zapre-
zentowało się 17 uczniów, którzy 
czytali głównie teksty z książek 
współczesnych autorów dla dzie-
ci i młodzieży. Laureatami etapu 

zostali: I miejsce Szymon Gajew-
ski, II miejsce Martyna Kasińska 
i III miejsce Adam Wyrzykowski.

W szkole w Zadusznikach 
w konkursowe szranki stanęło 8 

osób. Laureaci etapu: I miejsce 
Ziółkowska Julia, II miejsce Zła-
kowska Oliwia i III miejsce Pęzik 
Aleksandra.

W szkole w Czarnem czytało 
9 osób. Laureaci etapu: I miejsce 
Izabela Chojnacka, II miejsce Kac-
per Krzemiński i III miejsce San-
dra Zawadzka. Etap gminny za-
planowano na 10 czerwca o godz. 
9.00 w bibliotece w Wielgiem. Pa-
tronem medialnym jest tygodnik 
CLI.

(ak)
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R E K L A M A

Artystyczne upominki
SKĘPE  W minionym tygodniu w przedszkolu publicznym im. Ewy Szelburg Zarembiny świętowały i dzie-
ci, i rodzice. Scena tętniła talentami i ujawniała niezwykłych artystów

To był wyjątkowy tydzień 
w skępskiej placówce. We wtorek 
milusińscy zaprosili do swojego 
przedszkola mamusie i tatusiów, 
by złożyć się najserdeczniejsze ży-
czenia z racji ich świąt, wręczyć 
własnoręcznie wykonane prezen-
ty i obdarować tańcem, śpiewem 
i najmilszymi słowami o rodzicach. 
Plenerową uroczystość na przed-
szkolnym podwórku zwieńczył po-
częstunek i wspólne świętowanie 
rodziców i dzieci. W czwartek na-
tomiast role odwróciły się i świę-
towali milusińscy z okazji dnia 
dziecka. Tym razem z upominkami, 
a jakże, też artystycznymi pospie-

szyli rodzice i nauczyciele, wysta-
wiając przedstawienie „Rzepka” 
według Juliana Tuwima.

– Inspiratorką i pomysłodaw-
czynią jest pani Agnieszka, mama 
naszej Marysi – zdradza dyrektor 
przedszkola Iwona Małkiewicz.

Stroje, teksty, zaangażowanie, 
charakteryzacja – to wszystko było 
w spektaklu przygotowanym dla 
dzieci przez ich rodziców i nauczy-
cieli na najwyższym poziomie. Gra 
aktorska była mistrzowska, o czym 
świadczyła radość widowni.

Takiego świętowania w przed-
szkolu im. Ewy Szelburg Zarembiny 
chyba jeszcze nie było. A teraz, gdy 

wiemy, że utalentowanych osób 
w przedszkolnej społeczności nie 
brakuje, czekamy na kolejne nie-
spodzianki. Możemy zdradzić już 
dzisiaj, że wkrótce przedszkolaki 
zaprezentują się w odsłonie spor-
towej na dużą skalę.

– 13 czerwca odbędzie się 
pierwsza spartakiada organizowa-
na przez nasze przedszkole – zdra-
dza dyrektor Iwona Małkiewicz. 
– Będą uczestniczyć w niej także 
dzieci z innych przedszkoli, a moim 
marzeniem jest, by zmagania spor-
towe na stałe wpisały się do nasze-
go kalendarza. Zapraszamy.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Od kilku dni w naszym regio-
nie panują upały. Policjanci ape-
lują, aby podczas dni z tak wysoką 
temperaturą zachować szczegól-
ną rozwagę.

Oto garść podstawowych po-
rad od mundurowych. Warto się 
do nich stosować, bo tak wysokie 
temperatury jak ostatnio, mogą 
być szczególnie niebezpieczne. 
Nawet na chwile nie zostawiaj-
my osób lub zwierząt w pojeź-
dzie zamkniętym, temperatura 
wewnątrz  auta  pozostawione-
go na słońcu może osiągnąć 50-
60 stopni Celsjusza. Zadbajmy 
o odpowiednią ilość płynów dla 
nas i dla naszych bliskich; odwie-
dzajmy osoby starsze lub chore, 
są one szczególnie narażone na 
niekorzystne warunki atmosfe-

ryczne; zabezpieczajmy zwierzę-
ta, którymi się opiekujemy przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem 
i zapewnijmy im nieograniczony 
dostęp do wody.

Spożywajmy lekkostrawne 
posiłki i pijmy dużą ilość pły-
nów; unikajmy picia kawy, napoi 
słodkich, alkoholu, tego rodzaju 
napoje powodują odwodnienie 
organizmu; unikajmy długiego 

przebywania na słońcu; chrońmy 
twarz i głowę przed bezpośred-
nim nasłonecznieniem, nosząc 
nakrycia, najlepiej w jasnych ko-
lorach; starajmy się ograniczyć 
nadmierny wysiłek fizyczny; nie 
zostawiajmy w samochodzie ma-
teriałów łatwopalnych ( pojem-
ników  z benzyna, butli gazem); 
przygotujmy się do jazdy samo-
chodem, jeżeli podróżujemy sa-

mochodem bez klimatyzacji, sta-
rajmy się robić częste przystanki 
oraz pic dużą ilość wody.

Ponadto w dni upalne zwra-
cajmy szczególną uwagę, czy 
w naszym otoczeniu ktoś nie po-
trzebuje pomocy. W takim przy-
padku informujmy odpowiednie 
służby.

(red)
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Ile może dorobić emeryt i rencista?
FINANSE  W ciągu ostatnich czterech lat liczba pracujących emerytów wzrosła o około 30 procent,  
co wynika nie tyle z dobrej koniunktury gospodarczej, ale też korzystnych zasad łączenia pracy  
z pobieraniem świadczenia

Każdy emeryt, rencista ma 
prawo dorobić do swojego świad-
czenia. Musi jednak pamiętać, że 
dodatkowe zarobki mogą wpłynąć 
na to czy ZUS zawiesi lub zmniejszy 
świadczenie.

– Emeryci, którzy ukończyli 
powszechny wiek emerytalny (60 
lat kobiety i 65 lat mężczyźni), mogą 
dorabiać do swojej emerytury bez 
ograniczeń. Bez ograniczeń mogą 
również dorabiać niektórzy renci-
ści. Chodzi o osoby, które pobiera-
ją renty dla inwalidów wojennych, 
inwalidów wojskowych, których 
niezdolność do pracy pozostaje 
w związku ze służbą wojskową oraz 
renty rodzinne przysługujące po 
uprawnionych do tych świadczeń. 
Natomiast o limitach w dorabianiu 
muszą pamiętać wcześniejsi eme-
ryci i pozostali renciści, którzy nie 
osiągnęli wieku emerytalnego – 
wyjaśnia Krystyna Michałek, Rzecz-
nik Regionalny ZUS Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

Na to czy ZUS zawiesi lub 
zmniejszy świadczenie, ma wpływ 
przede wszystkim przychód 
z działalności, od której są obo-
wiązkowe składki na ubezpieczenia 
społeczne np. z umowy o pracę, 
umowy zlecenia. ZUS może zawie-
sić lub zmniejszyć świadczenie tak-
że wtedy, gdy uprawniony: osiąga 
przychód z dodatkowej pracy i jest 
wyłączony z obowiązku ubezpie-
czeń społecznych, ponieważ pobie-
ra emeryturę lub rentę; wykonuje 
dodatkową pracę, od której nie 
trzeba opłacać składek na ubez-
pieczenia społeczne, bo opłaca już 
składki na te ubezpieczenia z inne-
go tytułu.

Ile możesz dorobić 
do emerytury, renty?
Limity dorabiania dla emery-

tów, rencistów ustala się na pod-
stawie wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia, które oblicza GUS. 
Od 1 czerwca 2019r. limity będą 
wyższe, więc będzie można więcej 

dorobić bez ryzyka zmniejszenia 
czy zawieszenia świadczenia. Od 1 
czerwca 2019r. kwoty miesięcznego 
przychodu powodujące zmniejsze-
nie lub zawieszenie emerytury lub 
renty wynoszą odpowiednio: 70% 
przeciętego miesięcznego wyna-
grodzenia, tj. 3465,70zł; 130% tego 
wynagrodzenia, tj. 6436,30zł.

Nowe progi będą obowiązywać 
od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 
2019. W tym okresie emeryci, któ-
rzy pobierają wcześniejsze emery-
tury oraz renciści, mogą dorobić 
bez ryzyka zmniejszenia świadcze-
nia do kwoty 3465,70zł. Jeśli osiągną 
przychód przekraczający 70 proc. 
przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia, ale nie wyższy aniżeli 
130 proc. tego wynagrodzenia to 
świadczenie zostanie zmniejszone 
o kwotę przekroczenia, nie więcej 
jednak niż o kwotę maksymalne-
go zmniejszenia, która od 1 marca 
2019 roku wynosi: 599,04 zł – dla 
emerytur i rent z tytułu całkowi-
tej niezdolności do pracy; 449,31 
zł – dla rent z tytułu częściowej 
niezdolności do pracy; 509,22 zł – 
dla rent rodzinnych, do których 
uprawniona jest jedna osoba.

Natomiast przekroczenie 
kwoty przychodów w wysokości 
6436,30zł miesięcznie będzie skut-
kowało zawieszeniem wypłaty 
świadczenia.

Dodatkowy dochód 
a renta socjalna
Od 1 czerwca wzrośnie też 

kwota przychodu jaką mogą 

uzyskać osoby pobierające rentę 
socjalną. Wynosi ona 3465,70zł 
ale po jej przekroczeniu świad-
czenie będzie zawieszone, a nie 
zmniejszone.

Rodzaje przychodów wpły-
wające na zawieszenie pra-
wa do renty socjalnej: przy-
chód z działalności, od której 
są obowiązkowe składki na 
ubezpieczenia społeczne, np. 
z pracy wykonywanej w ramach 
stosunku pracy, pracy nakład-
czej, umowy zlecenia lub umowy 
agencyjnej, pobierania stypen-
dium sportowego, prowadzenia 
pozarolniczej działalności go-
spodarczej. Dochód uzyskany za 
granicą z powyższych tytułów 
też ma wpływ na rentę socjalną.

W przypadku tego rodzaju 
renty wpływ na zawieszenie ma 
również m. in. przychód podlega-
jący opodatkowaniu na zasadach 
art. 27 ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych. Na 

zawieszenie renty socjalnej wpły-
wają także: przychody osiągane 
z tytułu wykonywania umowy 
zlecenia przez uczniów szkół po-
nadpodstawowych i studentów, 
którzy nie ukończyli 26 lat życia 
oraz honoraria z tytułu działal-
ności artystycznej lub twórczej; 
kwoty zasiłków: chorobowego, 
macierzyńskiego i opiekuńczego 
oraz wynagrodzenia za czas nie-
zdolności do pracy, a także kwo-
ty świadczenia rehabilitacyjnego 
i wyrównawczego, zasiłku wy-
równawczego i dodatku wyrów-
nawczego oraz przychód z tytułu 
umowy najmu, podnajmu, dzier-
żawy, poddzierżawy lub innych 
umów o podobnym charakterze, 
opodatkowanych na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne.

(ak), fot. ilustracyjne

Na łamach naszego tygodni-
ka we wcześniejszych numerach 
przedstawiliśmy przepisy prawne 
dot. zgodnego z prawem grillo-
wania na świeżym powietrzu. 

W tym numerze przedstawimy 
w jaki sposób przyrządzać smacz-
ne potrawy na naszym grillu.

Grillowanie jest jedną z naj-
bardziej pożądanych czynności 

Porady

Grillowanie czas zacząć
Przed nami okres letniej kanikuły. Zaczynamy czas dobrego i smacznego grillo-
wania.

przez każdego z nas, oczywiście 
na świeżym powietrzu. Jednak 
nie wszyscy wiedzą, że podczas 
grillowania różnych potraw nie-
które z nich potrafią wydzielać 
toksyczne związki rakotwórcze. 
Jak tego uniknąć? Przedstawiamy 
kilka rad.

Nie duś tylko grilluj
Kawałki mięsa nie kładziemy 

zbyt ciasno. Pomiędzy poszcze-
gólnymi porcjami powinien być 
odstęp. W przypadku mięsa zbyt 
ciasno ułożonego dusi się ono, 
a nie grilluje.

Następną bardzo ważna radą 
jest, aby nie przekładać mięsa na 
drugą stronę zbyt często. Najle-
piej jest przełożyć mięso na dru-
ga stronę tylko raz. Zbyt częste 
przewracanie go powoduje nie-

równomierne rozkładanie się so-
ków w mięsie.

Jeżeli podczas grillowania 
pojawi się ogień na nim, nie po-
lewaj go wodą. Woda wypłukuje 
z naszej sztuki mięsa cały smak. 
Ugaś ogień w grillu.

Po upieczeniu mięsa, odłóż 
je z boku grilla, aby miało czas 
się rozluźnić i nasączyć sokami.

Pieczenie w folii
Mięso lub rybę możemy zawi-

nąć w folię. Trzeba jednak pamię-
tać, aby warstwa matowa folii była 
na zewnątrz. Właśnie dzięki temu 
mięso będzie kruche i soczyste 
jednocześnie.

Pieczenie ryby to osobny te-
mat. Ryby pieczemy w całości. 
Wkładamy je do specjalnego ko-
szyczka, który nieraz jest sprzeda-
wany w zestawie do zakupionego 
grilla. Możemy też rybę owinąć 
folią, ale tu błyszcząca strona po-
winna być na zewnątrz. Ryba po 
upieczeniu powinna być szklisto 
biała.

Doprawianie potraw
Mięso lub ryby doprawiamy 

pieprzem młotkowanym, który 

nie ma tendencji do zapalenia się. 
Niektórzy z nas używają do grillo-
wania miodu. Podnosi on walory 
smakowe naszych dań, ale trzeba 
go użyć na koniec grillowania.

Grillowanie warzyw
Grillować możemy praktycz-

nie każde warzywo lub owoc. Naj-
częściej grillujemy banany, jabłka 
i brzoskwinie. W przypadku pomi-
dorów trzeba je przedtem umyć 
i usunąć ogonek. Trzeba je rów-
nież naciąć na krzyż, ale po prze-
ciwnej stronie ogonka i delikatnie 
rozchylić. W te miejsca możemy 
włożyć kawałki sera. Cały pomidor 
obsypujemy delikatnie pieprzem 
i dopiero wtedy kładziemy go na 
aluminiowej tacce.

Przestawiliśmy tylko podsta-
wowe zasady niezbędne podczas 
grillowania. Na pewno każdy z nas 
ma swoje sposoby na pieczenie 
smakowitych potraw. Tak więc 
możemy już przystąpić do naszej 
ulubionej zabawy dla dorosłych. 
Smacznego.

(Maw)
 fot. ilustracyjne
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Małe, 
a niebezpieczne

ZWIERZĘTA  Rozruszki to owady dokuczliwe dla plantato-
rów rzepaku. Należą do rodziny roztoczy. To malutkie owady, 
które trudno wypatrzyć gołym okiem

Jeden rozkruszek może 
rocznie dać początek 250 kolej-
nym. Rozwój jednego pokole-
nia trwa 9 dni, więc łatwo sobie 
wyobrazić jak gwałtowny jest 
przyrost osobników. Rozkrusz-

ki są uciążliwe w halach i ma-
gazynach, gdzie przechowuje 
się rzepak. Wgryzają się w na-
siona i powodują duże straty. 
W okresie przed żniwami należy 
więc zastosować kilka procedur 

w miejscach, gdzie będzie skła-
dowany rzepak.

Pierwszą jest wyposażenie 
okien w budynku w siateczki 
przeciw owadom. Należy tak-
że zadbać o zapchanie wszel-
kich nieszczelności w drzwiach 
i i oknach. Bardzo ciekawym 
zabiegiem jest pomalowanie na 
podłodze w odległości ok. 50 
cm od ściany białej, szerokiej li-
nii. Na niej doskonale widoczne 
będą owady oraz odchody gry-
zoni. Podobne zalecenia doty-
czące szczelności odnoszą się do 
silosów. Aby zmniejszyć ryzyko 
ataku rozkruszków, należy tak-
że dokładnie odkurzać pomiesz-
czenia. Najważniejsze jest usu-
nięcie resztek po poprzednich 
zbiorach.

(pw)

Uprawy

Postawili na biodynamikę
Wiele warzyw i owoców trafia do Polski z Hiszpanii. Tamtejsi rolnicy postawili 
w ostatnich latach na rolnictwo biodynamiczne. Co to takiego?

Rolnictwo biodynamiczne to 
jedna z odmian rolnictwa ekolo-
gicznego. To nie tylko metody 
uprawy, ale także nowa filozo-
fia rolnictwa, które nie jest na-
stawiona na maksymalne zyski 
i stosowanie środków ochrony 
roślin. W rolnictwie biodyna-
micznym dużą rolę odgrywa-
ją preparaty organiczne, które 
ożywiają glebę. Na żyzność wy-

pływa również odpowiedni pło-
dozmian i sąsiedztwo roślin.

W Hiszpanii spalonej słoń-
cem uprawa warzyw nie należy 
do prostych. Tamtejsi rolnicy 
posiłkowali się tym, co wcześniej 
wynaleźli rolnicy ekologiczni 
z Holandii. Dzięki intensywnej 
produkcji ekologicznej produkty 
z Hiszpanii trafiają na wiele eu-
ropejskich rynków. Hiszpańską 

specjalnością staje się papryka 
ekologiczna. Sukces byłby nie-
możliwy, gdyby nie zjednoczenie 
się rolników. Największa taka 
rolnicza spółka o nazwie Cam-
poseven zlokalizowana w pro-
wincji Murcja ma 800 hektarów 
i produkuje 21 tys. ton warzyw 
ekologicznych rocznie.

(pw)

Uprawy

Zbiorniki 
kontra susza
18 czerwca do Bydgoszczy zjadą się politycy i eksper-
ci wodni z całego kraju, by rozpocząć program „Stop 
suszy”.

Recepta na suszę ma być 
prosta i zarazem trudna. Prosta, 
ponieważ polega na budowaniu 
zbiorników powierzchniowych 
na wodę wzdłuż cieków wodnych 
i melioracyjnych. W ten sposób 
chcemy uniknąć ucieczce wody 
odpadowej. Drugim warunkiem 
jest sadzenie zadrzewień śródpol-
nych. Niestety budowa zbiorników 
oraz rowów melioracyjnych jest 
kosztowna i trwa długo. Zaległości 
w tym względzie sięgają jeszcze lat 
80-tych ubiegłego wieku.

W naszym województwie po-
jawiły się jednak pierwsze oznaki 
zmiany. Projektowany jest zbior-

nik w Siarzewie, który spiętrzy 
wodę w Wiśle i będzie odciąże-
niem dla leciwej tamy we Wło-
cławku. W mniejszej skali takich 
zbiorników wodnych ma powstać 
wiele. Na początek najprawdopo-
dobniej w trzech województwach. 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
wsi zapowiada także dopłaty dla 
rolników do nawodnień ze źró-
deł powierzchniowych oraz z ujęć 
głębinowych. Na budowę małych 
zbiorników retencyjnych zaklepa-
no już 1 mld złotych. Więcej szcze-
gółów otrzymamy zapewne po 
konferencji 18 czerwca.

(pw)

Finanse

Równa płaca dla wszystkich
Zaledwie 400 tysięcy z 1,4 mln polskich gospodarstw czerpie w przeważającej czę-
ści dochody z produkcji rolniczej. Reszta ratuje się m. in. pracą najemną domow-
ników.

Wciąż dużo jest gospodarstw 
balansujących na granicy opła-
calności. Wielkie gospodarstwa 
może dotknąć wielki problem 
jakim byłoby wprowadzenie mi-
nimalnej płacy w rolnictwie, ale 
dla wszystkich krajów unijnych. 
Postulat stworzenia minimalne-
go wynagrodzenia przedstawiła 
Europejska Federacja Związków 
Zawodowych Żywności, Rolnic-
twa i Turystyki. Taką samą mi-
nimalną wypłatę mieliby dostać 

pracownicy rolni w Portugalii, 
Polsce jak i w Niemczech.

Co to oznacza? Jeśli pła-
cę minimalną dostosowanoby 
do warunków niemieckich lub 
francuskich, to polskich dużych 
rolników nie byłoby stać na za-
trudnienie kogokolwiek. Orga-
nizacje rolnicze chcą, by pensje 
minimalne w rolnictwie ustalano 
na poziomie krajowym. W Polsce 
z zatrudnieniem pracowników 
nie jest jeszcze źle, ale na zacho-

dzie co drugi pracownik w go-
spodarstwie to obcokrajowiec. 
Rządy niektórych krajów dodat-
kowo karzą rolników, którzy za-
trudniają sezonowo. Nakładają 
na nich wyższe podatki, by wy-
musić zatrudnienie całoroczne. 
W przypadku zbiorów np. jabłek 
lub winogron to przecież nie-
możliwe. Miejmy nadzieje, że po-
mysł wspólnej płacy minimalnej 
nie zyska poparcia.

(pw)

Ziemia także 
dla mieszczucha
Po podpisaniu ustawy przez prezydenta handel zie-
mią w Polsce stanie się nieco prostszy.

Uprawy

Kiedy przyjmowano surowe 
przepisy dotyczące handlu ziemią, 
chciano w ten sposób uchronić się 
przed wykupowaniem hektarów 
przez obcokrajowców. Wkrótce 
zdano sobie sprawo, że wszystkie 
zakazy i obwarowania czynią obrót 
ziemią bardzo trudnym i działają 
na szkodę rolnictwa. Bardzo złym 
pomysłem było m. in. wstrzymanie 
sprzedaży ziemi należącej do Skar-
bu Państwa. Od teraz ziemię do 1 
hektara będą mogły nabywać tak-
że te osoby, które nie są rolnikami 
z doświadczenia bądź wykształce-
nia.

Do tej pory górny limit doty-
czył działek o powierzchni 0,3 hek-

tara. Jest także pewien warunek. 
Na wsi działkę o powierzchni do 
hektara na cele nierolnicze będzie 
można kupić tylko jedną. Jeśłi ta-
kie grunty znajdują się na obszarze 
miast, wówczas liczba kupowanych 
działek nie ma znaczenia. Prawo 
do pierwokupu działki wciąż bę-
dzie miał Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa. Zmieniają się także 
przepisy dotyczące kupna nowych 
gruntów przez rolników. Będą oni 
musieli na nich gospodarować mi-
nimum przez 5 lat, a nie jak dotych-
czas 10 lat. Działkę będzie można 
także sprzedać przed upływem  
5 lat, za zgodą KOWR.

(pw)

Drogo i coraz drożej
Koniec maja i ogółem cała wiosna to okres niesamo-
witych wzrostów cen produktów rolnych. W sklepie 
najbardziej w oczy rzuca się cena cebuli i pietruszki, 
ale w skupach więcej płaci się także za zboża.

Finanse

O 26% w stosunku do wiosny 
ubiegłego roku wzrosła cena sku-
pu jęczmienia, o 39% cena owsa. To 
jednak jeszcze nic w porównaniu 
z ziemniakami, które podrożały 
o 42%. Można to zresztą odczuć, 
kupując ziemniaki w sklepach. Ceny 
ziemniaków rosną nieustannie od 
maja ubiegłego roku. Wówczas za 
1 dt płacono ok. 85 zł. Obecnie jest 
to już 160 zł. Ceny te dotyczą oczy-
wiście targowisk. W skupie są nieco 

niższe.
Na podobnym poziomie 

kształtują się ceny skupu mleka. 
Od kwietnia ubiegłego roku jest to 
ok. 1,40 zł za litr. Bez zmian także 
na rynku drobiowym. Za kilogram 
w skupach płaci się wciąż od 3,5 
do 4 zł. Obecnie wzrost cenw skle-
pach jest najszybszy od 8 lat. Go-
rzej w całej historii II RP było tylko 
w 2003 i 2004 roku.

(pw)
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Co? Gdzie? Kiedy?Voo Voo dało czadu
KONCERTY  Prosto ze Święta Wolności i Solidarności obcho-
dzonego w Gdańsku przyjechał do Rypina zespół Voo Voo

Posłuchać dobrej muzyki, 
bez względu na gatunek, w ka-
meralnej sali i wygodnych fote-
lach to dla melomanów nie lada 
gratka. Taką możliwość mieli ci, 
którzy w niedzielę 2 czerwca 
przyszli do Rypińskiego Domu 
Kultury. Rypin stanowił jeden 
z punktów na trasie koncerto-
wej zespołu, promującego nową 
studyjną płytę „Za niebawem”. 
Pomysłodawcą zaproszenia 
muzyków był burmistrz Paweł 
Grzybowski.

– Jestem bardzo zadowolo-
ny, że podczas spotkania w bi-
bliotece z panem Waglewskim 
przy okazji promocji książki 
„Wagiel. Jeszcze wszystko będzie 
możliwe” udało mi się poroz-

mawiać z menadżerem zespołu 
o możliwości koncertu w na-
szym mieście. W uzgadnianie 
szczegółów włączył się dyrek-
tor Grzegorz Ziomek i dzisiejsze 
wydarzenie jest tego owocem. 
Opłaciło się. Znakomita muzyka, 
wspaniały koncert – powiedział 
włodarz.

Publiczność najwyraźniej 
była tego samego zdania co bur-
mistrz, nagradzając muzyków 
owacjami na stojąco. Jeden ze 
słuchaczy podzielił się z nami 
swoimi wrażeniami.

– Dzisiejszy koncert odświe-
żył moje wspomnienia z wystę-
pu pana Waglewskiego w Rypi-
nie 25 lat temu. Odbył się w sali 
gimnastycznej, wtedy, Szkoły 

Podstawowej nr 2. Mikrofon 
kopnął go w usta. Powiedział, 
żeby techniczny coś zrobił, aby 
mężczyznę nie kopało po ustach. 
Ćwierć wieku minęło, a ja ciągle 
pamiętam tę sytuację. Dzisiaj 
przyszedłem tutaj, żeby posłu-
chać dobrej muzyki z mądrymi 
tekstami i jeszcze dlatego, że 
dawno nie byłem w kinie w Ry-
pinie. Teraz bym tej sali nie po-
znał. Lider zespołu jest człowie-
kiem dowcipnym, ma dystans 
do siebie i to się nie zmieniło. 
Takie koncerty jak ten, niosą ze 
sobą zawsze pewne ryzyko, że 
w małym mieście nie znajdą się 
słuchacze. To muzyka niszowa, 
to nie jest zespół który ściągnie 
tłumy. Sala w RDK-u okazała się 
jednak świetnym miejscem na 
występ Voo Voo – skomentował 
ksiądz Paweł Czarnecki z Kato-
lickiego Radia Diecezji Płockiej, 
„tym razem nie służbowo”, jak 
zaznaczył.

Po koncercie muzycy: Woj-
ciech Waglewski, Mateusz Po-
spieszalski, Karim Martusewicz, 
Michał Bryndal podpisywali pły-
ty i plakaty. Fani mogli zrobić 
sobie zdjęcia z artystami.

Tekst i fot. (jd)

 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
 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych „Wszyscy Razem” 

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

 W sobotę 15 czerwca o godz. 17 MCK Lipno pokaże poruszający komediodramat, 
do którego scenariusz napisało samo życie. Tuż po seansie uczestnicy spotkają się 
z aktorką Aleksandrą Konieczną, brawurowo wcielającą się w postać zainspirowaną 
życiem Igi Cembrzyńskiej. Najnowszy film Janusza Kondratiuka, autora niezapomnia-
nych „Dziewczyn do wzięcia”, to słodko-gorzki obraz relacji rodzinnych. Pełna iro-
nicznego humoru wizja nieszablonowej rodziny, z jej konfliktami i rywalizacją, niepo-
zbawiona momentów wzruszenia i autentycznej bliskości. Gdy starszy z braci Andrzej 
(Olgierd Łukaszewicz), nagle zachoruje, młodszy (Robert Więckiewicz) pomimo różnic 
i muru nieporozumień jaki przez lata wyrósł między nimi, podejmie się opieki nad 
potrzebującym pomocy bratem. Ważną rolę w życiu bohaterów odgrywają ich partnerki 
- coraz bardziej zdezorientowana całą sytuacją żona Janusza - Beata (Bożena Stachura) 
i muza Andrzeja, pogrążona w rozpaczy Iga (Aleksandra Konieczna). Nieporozumienia 
pomiędzy bohaterami stanowią źródło napięć, ale i pierwszorzędnego humoru.

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

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

 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na kolejną edycję konkursu fotograficznego pt. 
„Wąbrzeźno moje miasto”. Celem realizowanej inicjatywy jest pokazanie w niebanal-
ny sposób ciekawych zakątków Wąbrzeźna. Konkurs przeznaczony jest dla fotografów 
profesjonalnych oraz amatorów. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie 3 wywo-
łanych fotografii przedstawiających oryginalne i nietuzinkowe ujęcia naszego miasta. 
Jeżeli lubisz spacery z aparatem – to ta oferta jest właśnie dla Ciebie! Wędrówki w po-
szukiwaniu nietypowych widoków i krajobrazów mogą być inspiracją do rozwijania 
się nowej pasji jaką jest fotografowanie. Prace można nadsyłać pocztą lub składać 
osobiście w Dziale Animacji Kultury WDK, do  7 czerwca 2019 roku.

 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)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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To druga część słynnej filmowej trylogii Sami swoi, w reży-
serii Sylwestra Chęcińskiego. Film opowiada o dalszych losach 
Kargula i Pawlaka. Tym razem Kazimierz Pawlak nie ma komu 
oddać ziemi. Jego syn Witia sam ma jej wystarczająco dużo, 
a Paweł nie chce wracać na wieś, dlatego postanawia wydać za 
mąż swoją 18-letnią wnuczkę Anię, trzeba tylko znaleźć jej wła-
ściwego męża. Razem z Kargulem postanawiają wydać wspól-
ną wnuczkę za Zenka. Witia i Jadźka nie zgadzają się na ślub 
swojej córki. Pawlaka i Kargula łączy wspólny cel, ale różnica 
temperamentów i cechujący każdego z nich nieprzeciętny upór 
prowadzą do wielu zabawnych i groźnych w skutkach nieporo-
zumień.

Nie ma mocnych
POLSAT  |  Sobota  |  20:05
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05:40 Jaka to melodia? odc. 4116
06:15 Wieczna miłość odc. 188 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 499 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Czterdziestolatek odc. 1h
09:35 Komisarz Alex odc. 144 
  s. 12 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 108 
  s. 8 - serial
11:30 Korona królów odc. 235 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy odc. 199
13:00 24 godziny w Górach Skalistych 
  - film
14:00 Elif odc. 500 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 127 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 189 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? odc. 4117 
18:00 Klan odc. 3506
18:30 Korona królów odc. 236 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! odc. 353
20:35 Ojciec Mateusz odc. 276 
  s. 21 - serial
21:30 Sprawa dla reportera odc. 705
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas 
  odc. 116
23:00 Magazyn kryminalny 997
23:50 Ocaleni odc. 63
00:55 Tanie dranie - Moroz  
  i Kłopotowski komentują świat 
  odc. 102

05:05 Prawo Agaty odc. 10 s. 3 - serial

06:05 Ukryta prawda odc. 593 - serial

07:05 Sąd rodzinny odc. 88 - serial

08:00 Szpital odc. 286 - serial

09:00 Big Brother odc. 65

10:00 Big Brother Pobudka odc. 59

10:05 Mango - Telezakupy

11:45 19+ odc. 133 - serial

12:15 19+ odc. 134 - serial

12:45 Ukryta prawda odc. 350 - serial

13:45 Big Brother Popołudnie odc. 59

13:50 Sąd rodzinny odc. 89 - serial

14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 126 - serial

15:50 Szpital odc. 287 - serial

16:50 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 59

16:55 Prawo Agaty odc. 11 s. 3 - serial

17:55 Żony Hollywood odc. 4 - serial

18:55 Kryminalni odc. 4 - serial

20:00 Big Brother odc. 66

21:00 Ostrza chwały - komedia

23:05 Big Brother Nocą odc. 48

23:40 Uniwersalny żołnierz - film

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

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 1 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 50 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 46 

  - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 35

09:00 Septagon odc. 58 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 49

11:30 Sekrety sąsiadów odc. 33 - serial

12:00 9. miesiąc odc. 5 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 50 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 178

15:00 Policjantki i policjanci odc. 497 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 95 

  - serial

17:00 Joker odc. 17

18:00 Septagon odc. 59 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 498 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 264 - serial

21:05 Czarna błyskawica - film

23:20 Śmierć na talerzu odc. 13 - serial

00:20 Kobiety i mafia odc. 1 - serial

06:00 Zbuntowany anioł odc. 236

07:00 Wojny magazynowe: Kanada 

  odc. 21 - serial

07:30 Wojny magazynowe: Kanada 

  odc. 22 - serial

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 114 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 15 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 80 

  s. 4 - serial

11:00 Zaklinaczka duchów odc. 81 

  s. 4 - serial

12:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 

  Vegas odc. 221 s. 2 - serial

13:00 112 - na każde wezwanie 

  odc. 45 - serial

13:30 Lekarze na start odc. 4 - serial

14:10 Lekarze na start odc. 5 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 93 s. 3 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 15 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 16 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 114 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 115 s. 3 - serial

20:00 Zakonnica w przebraniu 

  - komedia

22:00 Moje skarby - komedia

23:55 Kabaretowe gogle i boks odc. 8

00:30 Górka Dolna odc. 1 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 W wannie Nowele filmowe 

09:20 Horror w Wesołych Bagniskach 

  - dramat

11:00 Blisko, coraz bliżej odc. 16 

  - serial

12:25 Blisko, coraz bliżej odc. 17 

  - serial

13:50 Studio Kultura - rozmowy

14:05 Taśmy Kultury odc. 25

14:20 Taśmy Kultury odc. 26

14:40 Dom moich synów - dramat

15:50 Miasto z morza - film

18:00 Przyjaciele na 33 obroty - film

19:05 Teledyski

19:20 Pegaz odc. 131

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Bądź przy mnie - film

21:55 Koło pióra odc. 14

22:30 Scena klasyczna odc. 52

23:25 James Stewart i Robert Mitchum: 

  Dwa oblicza Ameryki - film

00:35 Blanka - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 585

06:55 Dziennik telewizyjny 

07:40 Pogranicze w ogniu odc. 6 - serial

08:55 Chciałem, by Warszawa była 

  wielka - film

09:45 Po PRL-u odc. 14

10:15 Sensacje XX wieku odc. 138

10:45 Genialne wynalazki odc. 2

11:50 Polska Kronika Filmowa odc. 18

12:10 Czas honoru. Powstanie 

  odc. 6 - serial

13:30 Transsyberyjska wyprawa Joanny 

  Lumley odc. 1 - serial

14:30 Dziewicza Nowa Zelandia 

  odc. 6 - serial

15:25 Wojna generałów odc. 1 - serial

16:35 Papież wolności 40 lat później 

  - film

17:30 Rodziny Wyklętych mają głos 

  odc. 8

18:00 Taśmy bezpieki odc. 80

18:30 Polska Kronika Filmowa odc. 18

18:45 Pogranicze w ogniu odc. 7 - serial

19:55 Wojna wietnamska odc. 5 - serial

21:00 Tajne akta III Rzeszy odc. 1 

  - serial

22:00 Spór o historię odc. 172

22:45 Szerokie tory odc. 85

23:15 Sekrety amerykańskiej mafii 

  odc. 4 - serial

00:10 Sekrety wykute w kamieniu 

  odc. 5 - 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. 4 - 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 Tydzień, który zmienił świat - film
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Przegląd tygodnika rodzin 
  katolickich „Źródło” 
14:05 Znak wiary - 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 Modlitwa w intencji  
  rodzin i obrony życia poczętego 
  w Sanktuarium św. Józefa 
  w Kaliszu 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Superksięga odc. 4 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 Lasy bagienne - film
23:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

06:00 Egzamin z życia odc. 40 - serial
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 29
07:20 Na sygnale odc. 74 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 383
11:25 Rodzinka.pl odc. 188 s. 9 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2079 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 97 - serial
14:10 Na sygnale odc. 235 - serial
14:35 Na sygnale odc. 236 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 109 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Więzień miłości odc. 73 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 87 s. 4 - serial
19:10 Na sygnale odc. 75 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 2079 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2080 
  - serial
20:45 Europa da się lubić - 15 lat 
  później odc. 6
22:00 Big Music Quiz odc. 12
23:05 Na sygnale odc. 235 - serial
23:35 The Duff [#ta brzydka i gruba] 
  - komedia
01:20 La La Poland odc. 13 s. 2

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 6

07:50 Doradca smaku odc. 13 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2471

11:00 Ukryta prawda odc. 668 - serial

12:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 3

13:00 Szkoła odc. 411 - serial

14:00 Agent - gwiazdy odc. 3 s. 4

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 6

16:00 Szkoła odc. 412 - serial

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 4

18:00 Ukryta prawda odc. 669 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5696

20:10 Doradca smaku odc. 15 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2888 - serial

20:55 Milionerzy odc. 155

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 17

22:30 Jak się pozbyć cellulitu - komedia

00:50 Superwizjer odc. 1163 

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:00 Malanowski i Partnerzy 

  odc. 773 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

  odc. 774 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

  - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 635 - serial

12:00 Gliniarze odc. 196 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 517 - serial

14:00 Pierwsza miłość odc. 2898 

  - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 388 - serial

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 4163

16:30 Na ratunek 112 odc. 190 - serial

17:00 Gliniarze odc. 235 - serial

18:00 Pierwsza miłość odc. 2899 

  - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 468 - serial

20:10 Zmierzch - film

22:45 American Beauty - dramat

01:20 Chirurdzy odc. 165 - serial

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1316

07:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 10 - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 68 

  s. 6 - serial

09:00 Gwiazdy kabaretu odc. 3

10:00 Galileo odc. 225

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

12:00 Miodowe lata odc. 112 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 118 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 48 - serial

14:15 MacGyver odc. 89 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo odc. 22 

  s. 2 - serial

16:15 Drużyna A odc. 7 s. 5 - serial

17:15 Paulina odc. 100 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 101 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 99 - serial

20:00 Galileo odc. 226

21:00 CSI: Cyber odc. 27 s. 2 - serial

22:00 CSI: Cyber odc. 28 s. 2 - serial

23:00 Punisher: Strefa wojny - drama

07:15 Shimmer i Shine odc. 57 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 48 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 19 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 124 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 43 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 60 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 32 - serial
09:15 Bolek i Lolek odc. 10 - serial
09:30 Domisie odc. 393
10:00 Nieziemscy odc. 4
10:15 Strażak Sam odc. 22 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 12 s. 3 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 21 s. 6 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 18 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 4,5 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 6 s. 3 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 39 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 96-98 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 50 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 73 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 44 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 13 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 20 - serial
13:55 Zaczarowany świat odc. 4 - serial
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 50 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 58 - serial
14:40 Tabaluga odc. 66 - serial
15:10 Nieziemscy odc. 4
15:25 Yakari odc. 48 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 8
16:30 Dinotrux odc. 49 - serial
17:00 Bella i Sebastian odc. 21 - serial
17:15 Bella i Sebastian odc. 22 - serial
17:30 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 19 - serial
17:50 Sara i Kaczorek odc. 5,6 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 7 s. 3 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 20 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 50 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 23 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 48 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 45 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 107
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 33 
  - serial
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05:40 Jaka to melodia? odc. 4117
06:15 Wieczna miłość odc. 189 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 500 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Czterdziestolatek odc. 2 - serial
09:30 Francja - Polska: faza grupowa 
  mężczyzn - studio - siatkówka
09:50 Francja - Polska: faza grupowa 
  mężczyzn - siatkówka
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes  
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy odc. 194
13:00 24 godziny nieujarzmionego 
  Nilu - film
14:00 Elif odc. 501 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
  odc. 116 
16:05 Wieczna miłość odc. 190 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? odc. 4118
18:00 Klan odc. 3507
18:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 38
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! Odc. 354 
20:30 Macedonia Północna - Polska: 
  studio - piłka nożna
20:35 Macedonia Północna - Polska 
  - piłka nożna
23:00 Mechanik - film
00:45 El Príncipe - dzielnica zła 
  odc. 40 - serial

05:05 Prawo Agaty odc. 11 s. 3 - serial

06:05 Ukryta prawda odc. 594 - serial

07:05 Sąd rodzinny odc. 89 - serial

08:00 Szpital odc. 287 - serial

09:00 Big Brother odc. 66

10:00 Big Brother Pobudka odc. 60

10:05 Mango - Telezakupy

11:45 19+ odc. 135 - serial

12:15 19+ odc. 136 - serial

12:45 Ukryta prawda odc. 351 - serial

13:45 Big Brother Popołudnie odc. 60

13:50 Sąd rodzinny odc. 90 - serial

14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 127 - serial

15:50 Szpital odc. 288 - serial

16:50 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 60

16:55 Prawo Agaty odc. 12 s. 3 - serial

17:55 Żony Hollywood odc. 5 - serial

18:55 Kryminalni odc. 5 - serial

20:00 Big Brother odc. 67

21:00 Selena - dramat

23:45 Bogowie - dramat

02:15 Druga strona medalu odc. 7 s. 2

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 2 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 51 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 47 
  - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 36
09:00 Septagon odc. 59 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 50
12:00 SuperPies odc. 21
12:30 Sekrety sąsiadów odc. 34 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 51 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 194
15:00 Policjantki i policjanci odc. 498 
  - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 96 
  - serial
17:00 Joker odc. 18
18:00 Septagon odc. 60 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 499 
  - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 13
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 261 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 262 - serial
23:05 Jarhead: Żołnierz piechoty 
  morskiej - dramat
01:45 Zagadkowe zgony odc. 2 - serial

06:00 Zbuntowany anioł odc. 237

07:00 Wojny magazynowe: Kanada 

  odc. 22 - serial

07:30 Wojny magazynowe: Kanada 

  odc. 23 - serial

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 115 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 16 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 81 

  s. 4 - serial

11:00 Zaklinaczka duchów odc. 82 

  s. 4 - serial

12:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 

  Vegas odc. 222 s. 2 - serial

13:00 112 - na każde wezwanie 

  odc. 46 - serial

13:30 Lekarze na start odc. 5 - serial

14:10 Lekarze na start odc. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 94 s. 3 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 16 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 17 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 115 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 116 s. 3 - serial

20:00 Odwet - film

21:55 Maczeta - film

00:00 Obrońca - film

01:50 Rodzinny interes odc. 16 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Lato 2014 - film

08:50 Miasto z morza - film

11:00 Blisko, coraz bliżej odc. 18 

  - serial

12:25 Blisko, coraz bliżej odc. 19 

  - serial

14:00 Studio Kultura - rozmowy

14:15 Międzynarodowy Jazzowy 

  Konkurs Skrzypcowy  

 im. Zbigniewa Seiferta - koncert 

14:55 Podróż Luizy - film

16:00 Stan posiadania - film

18:00 Madame Tyson - film

19:05 Teledyski

19:30 Koło pióra odc. 14

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 81

20:25 Rozstanie - dramat

22:35 Za młodzi na śmierć  

  odc. 3 - serial

23:40 Tygodnik kulturalny

00:30 Ślepa Vaysha - film

06:50 Był taki dzień odc. 586

07:00 Dziennik telewizyjny

07:45 Pogranicze w ogniu odc. 7 - serial

08:55 Rodziny Wyklętych mają głos 

  odc. 8

09:30 Dom architekta Horodeckiego 

  - film

10:30 Sensacje XX wieku odc. 88

11:00 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 5 - serial

11:55 Polska Kronika Filmowa odc. 18

12:15 Czas honoru. Powstanie 

  odc. 7 - serial

13:15 Afryka odc. 5 - serial

14:15 Dzieje archeologii według 

  Richarda Milesa odc. 1 - serial

15:20 Konwój: bitwa o Atlantyk 

  odc. 2 - serial

16:35 Papież Wolności - 40 lat później 

  - film

17:30 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 10 - serial

18:00 Ex libris 

18:25 Polska Kronika Filmowa odc. 18

18:40 Pogranicze w ogniu odc. 8 - serial

19:45 Szrajberka z Auschwitz - film

20:55 Historia na sprzedaż odc. 5 - serial

22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 

  w DTV odc. 78

22:35 Szerokie tory odc. 92

23:15 Wojna wietnamska odc. 5 - serial

00:20 Słynne jednostki specjalne 

  odc. 5 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 4 s. 1 - serial
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:45 Duc in altum 
10:00 Informacje dnia
10:15 Siedem - cztery - film
11:10 Święty na każdy dzień 
11:15 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
11:25 Głos Polski
11:35 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
11:45 Syria
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Paweł VI papież czasów burzy 
  odc. 1 - serial
14:05 Święty na każdy dzień 
14:10 Nieoczekiwana podróż - film
14:40 Izba Pamięci Pułkownika 
  Kuklińskiego
14:45 Niezwykłości przyrody Nowej 
  Zelandii 
14:55 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
  z Koronką do Bożego 
  Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:40 Zadziwiający świat chrząszczy 
  - film
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. 9 - 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. 36 - serial
22:55 Święty nie rodzi się po śmierci 
  - film

05:55 Egzamin z życia odc. 41 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 51 s. 5
07:20 Na sygnale odc. 75 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 384
11:25 Rodzinka.pl odc. 189 s. 9 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2080 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 98 - serial
14:00 Coś dla Ciebie odc. 205
14:35 Operacja Zdrowie! odc. 29
15:10 Górski lekarz odc. 110 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Więzień miłości odc. 74 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 88 s. 4 - serial
19:10 Na sygnale odc. 76 - serial
19:40 Barwy szczęścia odc. 2080 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2081 
  - serial
20:35 Barwy szczęścia odc. 2082 
  - serial
21:10 Rodzinka.pl odc. 265 - serial
21:45 Wychodne mamusiek - komedia
23:25 Wszystko, co kocham - dramat
01:10 Bling Ring - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 6

07:50 Doradca smaku odc. 15 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2472

11:00 Ukryta prawda odc. 669 - serial

12:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 4

13:00 Szkoła odc. 412 - serial

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

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 6

16:00 Szkoła odc. 413 - serial

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 5

18:00 Ukryta prawda odc. 670 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5697

20:00 King Kong - film

00:00 Kandydat - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:30 Malanowski i Partnerzy 

  odc. 775 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

  - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 636 - serial

12:00 Gliniarze odc. 197 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 518 - serial

14:00 Pierwsza miłość odc. 2899 

  - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 389 - serial

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 4164

16:30 Na ratunek 112 odc. 191 - serial

17:00 Gliniarze odc. 236 - serial

18:00 Pierwsza miłość odc. 2900 

  - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 469 - serial

20:10 Sami swoi - komedia

21:55 Legenda Herkulesa - film

00:05 Supermarket - thriller

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1317

07:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 11 - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 69 

  s. 6 - serial

09:00 Nokaut odc. 4 - serial

10:00 Galileo odc. 226

11:00 V.I.P. odc. 9 s. 4 - serial

12:00 Miodowe lata odc. 99 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 101 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 49 - serial

14:15 MacGyver odc. 90 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo odc. 23 

  s. 2 - serial

16:15 Drużyna A odc. 8 s. 5 - serial

17:15 Paulina odc. 101 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 104 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 121 - serial

20:00 Galileo odc. 227

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 184 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 185 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 29 - serial

00:00 Stacja szyfrująca - thriller

07:15 Shimmer i Shine odc. 58 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 49 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 20 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 125 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 44 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 62 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 33 - serial
09:15 Bolek i Lolek odc. 11 - serial
09:30 Domisie odc. 345
10:00 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
  odc. 113
10:15 Strażak Sam odc. 23 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 13 s. 3 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 22 s. 6 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 19 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 5 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 7 s. 3 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 40 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 99-103 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 51 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 74 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 45 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 15 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 21 - serial
13:55 Budzik odc. 199
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 59 - serial
14:40 Tabaluga odc. 67 - serial
15:10 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
  odc. 156
15:25 Yakari odc. 49 - serial
16:10 Nela - mała reporterka odc. 9
16:30 Dinotrux odc. 50 - serial
17:00 Bella i Sebastian odc. 23 - serial
17:15 Bella i Sebastian odc. 24 - serial
17:30 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 25 - serial
17:50 Sara i Kaczorek odc. 7 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 8 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 8 s. 3 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 21 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 51 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 24 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 49 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 46 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 108
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 34 
  - serial
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06:00 Klan odc. 3505
06:25 Sprawa dla reportera odc. 705
07:20 Rok w ogrodzie odc. 747
07:45 Rok w ogrodzie extra odc. 91
08:00 Pełnosprawni odc. 479
08:25 Wojsko-polskie.pl odc. 56
08:50 Studio Raban odc. 80
09:15 Rodzinny ekspres odc. 84
09:40 Bułgaria - Polska: faza grupowa 
  mężczyzn - studio - siatkówka
09:50 Bułgaria - Polska: faza grupowa 
  mężczyzn - studio - siatkówka
12:25 Nieznana Wenecja - film
13:20 Z pamięci - rozmowy  
  z Andrzejem Doboszem odc. 38
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 61
14:00 Jak to działa? odc. 161
14:35 Gramy dla Europy. Widowisko 
  z okazji 15-lecia wejścia Polski 
  do Unii Europejskie - koncert
14:55 Ojciec Mateusz odc. 217 
  s. 17 - serial
15:55 Niechaj zstąpi Duch Twój 
  - koncert urodzinowy Świętego 
  Jana Pawła II
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? odc. 4119
18:30 Komisarz Alex odc. 144 
  s. 12 - serial
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! odc. 355 
20:35 Igrzyska śmierci: Kosogłos. 
  Część 1. - film
22:45 Chwała - dramat
00:55 Jaka to melodia? odc. 4119

05:45 Ukryta prawda odc. 595 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 63

09:55 Big Brother odc. 64

10:50 Big Brother odc. 65

11:50 Ukryta prawda odc. 347 - serial

12:50 Ukryta prawda odc. 348 - serial

13:50 Beethoven II - komedia

15:45 Billy Madison - komedia

17:40 Prezydent - miłość w Białym 

  Domu - komedia

20:00 Big Brother odc. 68

21:00 Masz wiadomość - komedia

23:30 Big Brother Nocą odc. 12

00:05 Zamiana ciał - komedia

06:00 101 dalmatyńczyków  
  odc. 17 - serial
06:35 101 dalmatyńczyków  
  odc. 18 - serial
07:05 101 dalmatyńczyków  
  odc. 19 - serial
07:35 101 dalmatyńczyków  
  odc. 20 - serial
07:55 Flintstonowie odc. 47 - serial
08:35 Flintstonowie odc. 48 - serial
09:00 Baśń o sześciu łabędziach 
  odc. 9 - film
10:55 Policjantki i policjanci odc. 495 
  - serial
11:55 Policjantki i policjanci odc. 496 
  - serial
12:55 Policjantki i policjanci odc. 497 
  - serial
13:55 STOP Drogówka odc. 195
14:55 Bitwa na bombki - komedia
16:45 Wielka draka w chińskiej 
  dzielnicy - film
18:50 Domowe rozgrywki odc. 5 
  - miniserial
19:00 Galileo odc. 754
20:00 Policjantki i policjanci odc. 498 
  - serial
21:00 Policjantki i policjanci odc. 499 
  - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 263 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 264 - serial
00:00 Wampiry - thriller

05:50 Czynne całą dobę odc. 5 

  s. 2 - serial

06:25 Czynne całą dobę odc. 6 

  s. 2 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 23 s. 4

07:50 Tajemnice medyczne  

  odc. 22 - serial

08:50 13. posterunek odc. 32 

  s. 2 - serial

09:30 13. posterunek odc. 33 

  s. 2 - serial

10:10 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 112 s. 3 - serial

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 113 s. 3 - serial

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 114 s. 3 - serial

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 115 s. 3 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 116 s. 3 - serial

15:00 Rodzinny interes odc. 48 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 49 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 50 - serial

17:55 Gorąca laska - komedia

20:00 Champion IV: Walka o honor 

  - film

21:50 Parker - film

00:05 Oddział bohaterów - film

07:00 Teledyski

07:30 Informacje kulturalne

07:45 Piosenki Andrzeja Korzyńskiego

08:35 Przygody pana Michała 

  odc. 6 - serial

09:10 Przygody pana Michała 

  odc. 7 - serial

09:45 Tygodnik kulturalny

10:40 Sztuka Rosji odc. 1 - serial

11:35 Każdemu to, czego mu wcale 

  nie trzeba - film krótkometrażowy

11:55 Strojenie instrumentów - film

12:15 Wydarzenie aktualne

12:50 Męskie sprawy - film

14:45 One. Kobiety Kultury odc. 14

15:25 Uniesie nas wiatr - film

17:30 Dranie w kinie odc. 62

18:15 One More Time With Feeling 

  - dokument

20:20 Zwariować ze szczęścia 

  - komedia

22:25 Black Sabbath - The End of the 

  End - film

00:10 Kierowca - thriller

06:15 Był taki dzień odc. 587

06:20 Dziennik telewizyjny 

07:00 Wszystkie kolory świata 

  odc. 13 - serial

08:05 Koło się kręci odc. 23

08:20 Zakochaj się w Polsce odc. 41 s. 1

08:50 Zmiennicy odc. 1 - serial

09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 187

10:30 Transsyberyjska wyprawa Joanny 

  Lumley odc. 1 - serial

11:45 Dziewicza Nowa Zelandia 

  odc. 6 - serial

12:40 Tropem niedźwiedzi odc. 2 - serial

13:40 Szerokie tory odc. 86

14:10 Podróże z historią odc. 5 s. 1

14:45 Genialne wynalazki odc. 2

15:45 Spór o historię odc. 202

16:35 Papież Wolności - 40 lat później 

  - film

17:25 Marzyciele odc. 34

17:50 Drogi wolności odc. 9 - serial

18:55 Powrót skrzypiec - film

20:15 Tajne akta III Rzeszy odc. 1 

  - serial

21:15 Rozbite marzenia. 1918-1939 

  odc. 4 - serial

22:25 Słynne jednostki specjalne 

  odc. 5 - serial

23:20 Rzeczpospolita - Reaktywacja 

  - film

00:30 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 4 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
  VII rok 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Święty na każdy dzień 
10:25 Myśląc Ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Bernadetta Księżniczka 
  z Lourdes - film
11:30 Regionalne Spotkanie PKRD 
  w Studzienicznej 
13:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
14:00 Zadziwiający świat chrząszczy 
  - film
14:50 Jan Paweł II i cud w Kostaryce 
  - film
15:30 Wierzę w Boga 
16:00 Informacje dnia 
16:10 PSL - skradziona tożsamość
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 Kielce 1946 - zbrodnia 
  z rosyjskiego scenariusza - film
23:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

05:55 Barwy szczęścia odc. 2078 
  - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2079 
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1450 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:10 Pogoda
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 385
11:45 Festiwal Zaczarowanej Piosenki 
  - półfinał
12:25 Kabaret w samo południe odc. 2
13:25 Na sygnale odc. 234 - serial
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Rodzinka.pl odc. 265 - serial
15:45 Zmiennicy odc. 13 - serial
16:50 Zmiennicy odc. 14 - serial
17:50 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Kroniki F1 odc. 11
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 49
20:05 Europa da się lubić - 15 lat 
  później odc. 7
21:20 XXXI Międzynarodowy Festiwal 
  Zespołów Cygańskich Romane 
  Dyvesa Gorzów Wielkopolski 
  2019 odc. 1 
22:25 XXXI Międzynarodowy Festiwal 
  Zespołów Cygańskich Romane 
  Dyvesa Gorzów Wielkopolski 
  2019 odc. 2
23:30 Riddick - film
01:35 Carrie - horror

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1166

11:00 Na Wspólnej odc. 2885 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2886 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2887 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2888 - serial

12:50 MasterChef Junior odc. 2 s. 4

14:25 Top Model odc. 1 s. 7

15:25 Efekt domina odc. 4 s. 6

16:00 Kulinarne podróże Magdy 

  Gessler odc. 1 - film

17:00 Dorota inspiruje odc. 5 s. 2

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 17

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5698

20:00 Wodecki Twist Festiwal „Chwytaj 

  dzień”

21:45 Listy do Julii - komedia

23:55 Mama - horror

02:00 Uwaga! odc. 5698

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:40 Scooby-Doo! Upiór w operze 

  - film

10:15 Ewa gotuje odc. 324

10:50 Poszukiwany, poszukiwana 

  - komedia

12:40 Sekrety rodziny odc. 34 - serial

13:45 Świat według Kiepskich 

  odc. 215 - serial

14:25 Świat według Kiepskich 

  odc. 216 - serial

15:05 Świat według Kiepskich 

  odc. 217 - serial

15:45 Kabaret na żywo odc. 32

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 167

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 168

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 470 - serial

20:05 FFF MMA 

23:05 Babel - thriller

02:25 Tajemnice losu odc. 3309

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1318

07:00 Detektyw Monk odc. 12 

  s. 8 - serial

07:55 Detektyw Monk odc. 13 

  s. 8 - serial

08:55 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 19 - serial

09:25 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 20 - serial

09:55 Opowieść o dinozaurach - film

11:30 Mistrz gry - film

13:45 Columbo odc. 4 - serial

15:45 Święci i żołnierze: Credo 

  spadochroniarza - dramat

17:45 Samotny wilk McQuade - film

20:00 Galileo odc. 228

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 186 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 187 - serial

07:15 Shimmer i Shine odc. 59 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 50 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 21 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 126 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 45 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 63 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 34 - serial
09:15 Bolek i Lolek odc. 12 - serial
09:30 Domisie odc. 339
10:00 Supełkowe ABC odc. 138
10:15 Strażak Sam odc. 24 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 14 s. 3 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 23 s. 6 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 25 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 7,8 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 8 s. 3 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 41 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 104 - serial
12:25 Miś Uszatek odc. 1-2 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 52 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 75 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 46 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 16 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 22 - serial
13:55 Zaczarowany świat odc. 5 - serial
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 51 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 60 - serial
14:40 Tabaluga odc. 68 - serial
15:10 Nieziemscy odc. 5
15:25 Yakari odc. 50 - serial
15:45 Domisie odc. 348
16:10 Nela - mała reporterka odc. 10
16:30 Dinotrux odc. 51 - serial
17:00 Bella i Sebastian odc. 25 - serial
17:10 Bella i Sebastian odc. 26 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 20 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 9 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 10 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia  
 odc. 9 s. 3 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 22 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 52 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 25 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 50 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 47 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 256
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 35 
  - serial
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05:35 Klan odc. 3507
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko-polskie.pl odc. 56
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
  Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
  Łagiewnikach 
08:00 Tydzień odc. 715
08:40 Zakochaj się w Polsce odc. 123
09:05 Ziarno odc. 711
09:40 Kiedy nadejdzie wrzesień 
  - komedia
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Regina Coeli 
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Spotkanie ze świętym odc. 10
13:00 Z pamięci - rozmowy  
  z Andrzejem Doboszem odc. 39
13:10 Chiny - Polska: faza grupowa 
  mężczyzn - studio - siatkówka
13:20 Chiny - Polska: faza grupowa 
  mężczyzn - siatkówka
15:30 Weterynarze z sercem 
  odc. 69 - serial
16:00 The Wall. Wygraj marzenia 
  odc. 72
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz odc. 276 
  s. 21 - serial
18:30 Jaka to melodia? odc. 4120
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Liga Narodów UEFA - piłka 
  nożna
20:35 Liga Narodów UEFA - piłka 
  nożna
22:55 Igrzyska śmierci: Kosogłos. 
  Część 1. - film
01:05 Jaka to melodia? odc. 4120

05:45 Ukryta prawda odc. 596 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 66

09:50 Big Brother odc. 67

10:45 Ukryta prawda odc. 349 - serial

11:45 Ukryta prawda odc. 350 - serial

12:45 Przyjaciele odc. 21 s. 6 - serial

13:20 Zbuntowana księżniczka 

  - komedia

15:25 Gremliny rozrabiają - film

17:30 Masz wiadomość - komedia

20:00 Big Brother Arena odc. 13

21:40 Niepamięć - film

00:10 Dziewczyna z portretu - film 

06:00 101 dalmatyńczyków  

  odc. 19 - serial

06:35 101 dalmatyńczyków  

  odc. 20 - serial

07:05 101 dalmatyńczyków  

  odc. 21 - serial

07:35 101 dalmatyńczyków  

  odc. 22 - serial

08:00 Dzielny Despero - film

09:55 Galileo odc. 753

10:55 Galileo odc. 754

12:00 Cuda z nieba - dramat

14:10 Czarna błyskawica - film

16:35 Poszukiwacze świętej włóczni 

  - film

19:00 Galileo odc. 755

20:00 Jarhead: Żołnierz piechoty 

  morskiej - dramat

22:40 E.T. - film

01:00 Kobiety i mafia odc. 2 - serial

05:40 Flash odc. 9 s. 2 - serial

06:20 Flash odc. 10 s. 2 - serial

07:15 Jankes i dama odc. 6 - serial

08:15 Przygody Merlina odc. 9 

  s. 5 - serial

09:10 Przygody Merlina odc. 10 

  s. 5 - serial

10:05 Przygody Merlina odc. 11 

  s. 5 - serial

11:20 Małolaty u taty - komedia

13:00 Kalosze szczęścia odc. 46 

  s. 11 - film

14:10 Bibliotekarz: tajemnica włóczni 

  odc. 1 - film

16:05 Polowanie na mysz - komedia

18:20 Moje skarby - komedia

20:00 Con Air: lot skazańców - film

22:15 Niepokonani - dramat

01:00 Uwikłana odc. 2 s. 2 - serial

07:00 Teledyski

07:35 Którędy po sztukę odc. 2

07:45 Dranie w kinie odc. 62

08:30 Wszystkie stworzenia duże 

  i małe odc. 8 s. 4 - serial

09:35 Spotkania z muzyką odc. 32

10:40 Czupurek – teatr dla dzieci

11:55 Trzeci punkt widzenia odc. 292

12:30 Festiwalowa gorączka - film

12:50 Jutro oparzę się rano herbatą 

  - komedia

14:30 Chuligan literacki odc. 130

15:10 BBC Proms: WEDO and Daniel 

  Barenboim

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

  odc. 554

18:05 Koncert Krystyny Prońko

19:30 Muzyka łączy pokolenia

20:25 Przełomy Missouri - western

22:40 Scena alternatywna odc. 88

23:15 Trzeci punkt widzenia odc. 292

23:50 Casa Blanca - film

00:55 Zwariować ze szczęścia 

  - komedia

06:15 Był taki dzień odc. 588

06:20 Dziennik telewizyjny 

07:10 Ryszard III: pogrzeb króla - film

08:10 Droga od Chrystusa  

  do Konstantyna odc. 6 - serial

09:15 Zmiennicy odc. 2 - serial

10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 188

10:55 Afryka odc. 5 - serial

11:55 Dzieje archeologii według 

  Richarda Milesa odc. 1 - serial

13:00 Świat z lotu ptaka odc. 4 - serial

14:00 Archiwum zimnej wojny odc. 23

14:40 Wojna i pokój odc. 4 - serial

15:30 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 10 - serial

16:00 Wojownicy czasu odc. 29

16:35 Papież Wolności - 40 lat później 

  - film

17:35 Drogi wolności odc. 10 - serial

18:40 Rzeczpospolita - Reaktywacja 

  - film

19:55 Historia na sprzedaż odc. 5 - serial

20:55 Sabrina - komedia

22:55 Wielki test o wojsku. 20 lat 

  w NATO

00:25 Rozbite marzenia. 1918-1939 

  odc. 4 - 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 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
09:35 Ja głuchy - film
10:00 Niedziela Zesłania Ducha 
  Świętego 
11:20 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
11:35 Królewna Śnieżka - serial 
12:00 Regina Coeli z Ojcem Świętym 
  Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
  - serial
14:10 Po tej stronie lustra - dramat
15:55 Święty na każdy dzień 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Retrospekcja
21:45 Próba wiary - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej
23:30 Tam, gdzie Bóg płacze - serial

05:55 Barwy szczęścia odc. 2081 
  - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2082 
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1451 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:50 Pogoda
10:55 Megeti - ostatni kaberu Afryki 
  - film
12:00 Powrót Robin Hooda - film
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Europa da się lubić - 15 lat 
  później odc. 2
16:30 Na sygnale odc. 235 - serial
16:55 Na sygnale odc. 236 - serial
17:25 Rodzinka.pl odc. 264 - serial
17:55 Zainwestuj w marzenia odc. 13
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:32 Kroniki F1 odc. 12
18:35 Za marzenia odc. 26 s. 2 - serial
19:30 Rodzinka.pl odc. 265 - serial
20:05 Zniewolony - film 
22:25 Wszyscy mają się dobrze 
  - dramat
00:15 Zawód: Amerykanin odc. 1 
  - serial

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1167

11:00 Weekendowa metamorfoza 

  odc. 1

12:00 Co za tydzień odc. 904

12:50 Projekt Lady odc. 3 s. 4

13:50 Strażnicy galaktyki - film

16:30 Wodecki Twist Festiwal „Chwytaj 

  dzień”

18:00 Big Brother Tydzień odc. 12

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5699

20:00 Szybcy i wściekli VI - film

22:45 Krytyczna decyzja - film

01:25 Big Brother Tydzień odc. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 28 - serial

09:05 Skok przez płot - film

10:50 Gwiezdne wojny III - Zemsta 

  Sithów - film

13:45 Tajemnica Zielonego Królestwa 

  - film

15:55 Sami swoi - komedia

17:45 Nasz nowy dom odc. 119

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 319

20:05 Gwiazdy dla Ziemi - Earth 

  Festival Uniejów 2019

23:05 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 

  Jorku odc. 185 - serial

00:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 

  Jorku odc. 186 - serial

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1319

07:00 Benny Hill odc. 53

07:35 Detektywi w akcji odc. 55 - serial

08:35 Galileo odc. 227

09:35 Galileo odc. 228

10:40 Mistrz gry - film

13:00 Gwiazdy kabaretu odc. 4

14:00 Nokaut odc. 5 - serial

15:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 279 - serial

16:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 280 - serial

17:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 281 - serial

18:00 Columbo odc. 4 - serial

20:00 Galileo odc. 229

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 188 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 189 - serial

23:00 Wyspa Cienia - horror

01:05 Hawaii 5.0 odc. 17 s. 6 - serial

07:15 Shimmer i Shine odc. 60 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 51 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 22 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 127 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 46 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 64 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 35 - serial
09:15 Bolek i Lolek odc. 13 - serial
09:30 Domisie odc. 348
10:00 Teleranek odc. 88
10:15 Strażak Sam odc. 25 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 15 s. 3 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 24 s. 6 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 20 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 9-10 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 9 s. 3 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 42 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 5 - serial
12:25 Miś Uszatek odc. 7-8 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 72 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 76 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 47 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 17 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 23 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 24
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 61 - serial
14:40 Tabaluga odc. 69 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 66
15:25 Yakari odc. 51 - serial
15:45 Domisie odc. 350
16:10 Nela - mała reporterka odc. 11
16:30 Dinotrux odc. 52 - serial
17:00 Bella i Sebastian odc. 27 - serial
17:10 Bella i Sebastian odc. 28 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 21 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 11 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 12 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 10 s. 3 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 23 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 3 - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 26 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 51 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 48 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 109
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 36 
  - serial



Poniedziałek, 10 czerwca 2019

05:15 Mama hiena - film
06:15 Wieczna miłość odc. 190 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 501 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
09:15 Czterdziestolatek odc. 3 - serial
10:15 Komisarz Alex odc. 145 
  s. 12 - serial
11:10 Ojciec Mateusz odc. 109 
  s. 9 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 Program rolny 
13:00 24 godziny na Alasce - raj 
  niedźwiedzia grizli - film
14:00 Elif odc. 502 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! odc. 354
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 62
16:05 Wieczna miłość odc. 191 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? odc. 3860
18:30 Korona królów odc. 237 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu odc. 2591
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! Odc. 356 
20:30 Polska - Izrael: studio - piłka 
  nożna
20:35 Polska - Izrael - piłka nożna
23:00 Ekstradycja odc. 4 s. 2 - serial
00:05 Uwięzione odc. 1 - serial

05:05 Prawo Agaty odc. 12 s. 3 - serial

06:05 Ukryta prawda odc. 597 - serial

07:05 Sąd rodzinny odc. 90 - serial

08:00 Szpital odc. 288 - serial

09:00 Big Brother Tydzień odc. 12

10:00 Big Brother Pobudka odc. 61

10:05 Mango - Telezakupy

11:45 19+ odc. 137 - serial

12:15 19+ odc. 138 - serial

12:45 Ukryta prawda odc. 352 - serial

13:45 Big Brother Popołudnie odc. 61

13:50 Sąd rodzinny odc. 91 - serial

14:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 128 - serial

15:50 Szpital odc. 289 - serial

16:50 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 61

16:55 Prawo Agaty odc. 13 s. 3 - serial

17:55 Kryminalni odc. 6 s. 1 - serial

19:00 Żony Hollywood odc. 6 - serial

20:00 Big Brother odc. 69

21:00 Operacja Dunaj - komedia

23:10 Big Brother Nocą odc. 49

23:45 Niepamięć - film

02:15 Druga strona medalu odc. 8 s. 3

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 3 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 52 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 48 

  - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 37

09:00 Septagon odc. 60 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 51

11:30 Sekrety sąsiadów odc. 35 - serial

12:00 Galileo odc. 753

13:00 Detektywi w akcji odc. 52 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 179

15:00 Policjantki i policjanci odc. 499 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 97 

  - serial

17:00 Joker odc. 19

18:00 Septagon odc. 61 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 500 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 265 - serial

21:00 Gwiazdy kabaretu odc. 13

22:00 Galileo odc. 754

23:00 Robocop - film

01:10 STOP Drogówka odc. 194

06:00 Zbuntowany anioł odc. 238

07:00 Wojny magazynowe: Kanada 

  odc. 23 - serial

07:30 Wojny magazynowe: Kanada 

  odc. 24 - serial

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 116 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 17 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 82 

  s. 4 - serial

11:00 Zaklinaczka duchów odc. 83 

  s. 4 - serial

12:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 

  Vegas odc. 223 s. 2 - serial

13:00 112 - na każde wezwanie 

  odc. 47 - serial

13:30 Lekarze na start odc. 6 - serial

14:10 Lekarze na start odc. 7 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 95 s. 3 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 17 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 18 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 116 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 117 s. 3 - serial

20:00 Na dnie piekła - film

22:00 Maczeta zabija - film

01:00 Królowa ringu - film

07:00 Teledyski

08:00 Studio Kultura - rozmowy

08:20 Na kredyt - film krótkometrażowy

09:00 Stan posiadania - film

11:00 Chłopi odc. 1 - serial

12:05 Chłopi odc. 2 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Spotkania z muzyką odc. 32

14:35 Jak się pozbyć czarnego kota 

  - komedia

16:05 Życie jako śmiertelna choroba 

 przenoszona drogą płciową 

 - dramat

18:00 Bzik teatralny. Początek - film

19:05 Teledyski

19:25 Którędy po sztukę odc. 47

19:35 Videofan odc. 103

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Szczęście świata - dramat

22:10 Artyści odc. 7 - serial

23:05 Artyści odc. 8 - serial

00:00 Kronos odc. 36

06:50 Był taki dzień odc. 589

06:55 Dziennik telewizyjny

07:45 Pogranicze w ogniu odc. 8 - serial

08:50 Ex libris 

09:20 Historia III RP odc. 3 - film

09:45 Krótki kurs historii PZPR - film

10:00 Sensacje XX wieku odc. 87

10:35 Tropem niedźwiedzi odc. 2 - serial

11:30 Polska Kronika Filmowa odc. 18

11:50 Czas honoru. Powstanie 

  odc. 8 - serial

12:50 Sabrina - komedia

14:50 Świat z lotu ptaka odc. 4 - serial

15:55 Spór o historię odc. 186

16:35 Papież Wolności - 40 lat później 

  odc. 9 - serial

17:45 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:10 Flesz historii 

18:35 Polska Kronika Filmowa odc. 19

18:50 Pogranicze w ogniu odc. 9 - serial

20:00 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 4 - serial

22:00 Wojna i pokój odc. 4 - serial

22:55 Odtajnione akcje szpiegowskie 

  odc. 8 - serial

23:45 Z wyciągniętymi rękami - film

00:50 Encyklopedia II wojny światowej 

  odc. 91 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
09:30 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Grunt to droga 
11:50 Hwange
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Kosmos - film
13:20 Koncert życzeń
14:10 Listy do Eleny - film
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury  
16:55 Świadkowie
17:20 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:00 Msza Święta w intencji Ofiar 
  katastrofy smoleńskiej 
  w Bazylice Archikatedralnej 
  pw. Męczeństwa św. Jana 
  Chrzciciela w Warszawie 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań odc. 126 
  - serial
23:05 Śladami apostoła Pawła 
  odc. 6 - serial

06:00 Górski lekarz odc. 1 - serial

06:50 Coś dla Ciebie odc. 202

07:20 Familiada

07:55 Pytanie na śniadanie 

11:00 Panorama

11:05 Pogoda

11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 

  odc. 386

11:25 Rodzinka.pl odc. 190 s. 9 - serial

11:55 Barwy szczęścia odc. 2034 

  - serial

12:30 Koło fortuny

13:15 Miłosne potyczki odc. 99 - serial

14:10 Postaw na milion

15:10 Górski lekarz odc. 111 - serial

16:00 Koło fortuny

16:35 Familiada

17:10 Więzień miłości odc. 75 - serial

18:00 Panorama

18:25 Pogoda

18:30 Sport-telegram 

18:40 Na dobre i na złe odc. 688 

  - serial

19:30 Rodzinka.pl odc. 89 s. 4 - serial

20:10 Zemsta o jasnych oczach 

  odc. 1 - serial

22:05 Karbala - film 

00:10 Lewiatan - dramat

05:50 Uwaga! odc. 5699 

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

  odc. 15 s. 3

07:55 Akademia ogrodnika odc. 15

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2473

11:00 Ukryta prawda odc. 670 - serial

12:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 5

13:00 Szkoła odc. 413 - serial

14:00 Agent - gwiazdy odc. 5 s. 4

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 6

16:00 Szkoła odc. 414 - serial

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 6

18:00 Ukryta prawda odc. 671 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5700

20:10 Doradca smaku odc. 16 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2889 - serial

20:55 Milionerzy odc. 156

21:30 Projekt Lady odc. 4 s. 4

22:30 Szokujące potrawy odc. 2 - serial

23:35 American Pie II - komedia

01:40 Co za tydzień odc. 904 

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:45 Malanowski i Partnerzy 

  odc. 777 - serial

09:15 Malanowski i Partnerzy 

  odc. 778 - serial

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

  odc. 4 - serial

10:45 Dlaczego ja? odc. 637 - serial

11:45 Gliniarze odc. 198 - serial

12:40 Trudne sprawy odc. 519 - serial

13:40 Sekrety rodziny odc. 60 - serial

14:40 Dlaczego ja? odc. 390 - serial

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 4165

16:40 Gliniarze odc. 237 - serial

17:40 Sekrety rodziny odc. 61 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 471 - serial

20:10 Iluzja 2 - thriller

22:55 1000 lat po Ziemi - film

01:20 Tajemnice losu odc. 3311

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1320

07:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 12 - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 70 

  s. 6 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 279 - serial

10:00 Galileo odc. 229

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

12:00 Miodowe lata odc. 121 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 104 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 50 - serial

14:15 MacGyver odc. 91 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo odc. 24 

  s. 2 - serial

16:15 Drużyna A odc. 9 s. 5 - serial

17:15 Paulina odc. 102 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 108 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 106 - serial

20:00 Galileo odc. 231

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 200 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 201 - serial

22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 30 - serial

23:55 Strefa X - film

01:50 Benny Hill odc. 54

07:15 Shimmer i Shine odc. 1 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 52 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 23 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 128 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 47 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 65 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 36 - serial
09:15 Bolek i Lolek wśród górników 
  odc. 1 - serial
09:30 Domisie odc. 350
10:00 Mój zwierzyniec odc. 34
10:15 Strażak Sam odc. 1 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 16 s. 3 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 25 s. 6 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 21 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 11 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 12 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 10 s. 3 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 43 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 9-10 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 54 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 77 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 48 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 18 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 24 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 25
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 62 - serial
14:40 Tabaluga odc. 70 - serial
15:10 Mój zwierzyniec odc. 35
15:25 Yakari odc. 52 - serial
15:45 Domisie odc. 351
16:10 Nela - mała reporterka odc. 12
16:30 Miś Paddington odc. 1 - serial
17:00 Bella i Sebastian odc. 29 - serial
17:10 Bella i Sebastian odc. 30 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 22 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 13 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 11 s. 3 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 24 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 4 - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 27 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 52 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 49 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 111
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 37 
  - serial



Wtorek, 11 czerwiec 2019

05:20 24 godziny na Alasce - raj 
	 	niedźwiedzia	grizli	-	film
06:15	Wieczna	miłość	odc.	191	
	 	s.	2	-	serial
07:05	Elif	odc.	502	-	serial
08:00	Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15	Kwadrans	polityczny
09:20	Czterdziestolatek	odc.	4	-	serial
10:15	Komisarz	Alex	odc.	146	
	 	s.	12	-	serial
11:10	Ojciec	Mateusz	odc.	110	
	 	s.	9	-	serial
12:00	Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda 
12:40	Magazyn	rolniczy	odc.	201
13:00	24	godziny	we	Wschodnich	
	 	Indiach	-	film
14:00	Elif	odc.	503	-	serial
15:00	Wiadomości
15:10 Pogoda
15:10 Pogoda
15:15	Alarm!	odc.	356
15:35	Okrasa	łamie	przepisy	odc.	63
16:05	Wieczna	miłość	odc.	192	
	 	s.	2	-	serial
17:00	Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30	Jaka	to	melodia?	odc.	3861
18:30	Korona	królów	odc.	238	-	serial
18:55	Jeden	z	dziesięciu
19:25	Sport	
19:30	Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10	Alarm!	odc.	357	
20:30	Leśniczówka	odc.	128	-	serial
21:00	Sisi	odc.	1	-	serial
22:00	Rolnik	szuka	żony	odc.	1	s.	5
23:05	Zaginiona	odc.	7	-	serial
00:05	Miasto	gniewu	odc.	28	s.	2	
  - serial

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

06:05	Ukryta	prawda	odc.	591	-	serial

07:05	Sąd	rodzinny	odc.	86	-	serial

08:00	Szpital	odc.	284	-	serial

09:00	Big	Brother	odc.	63

10:00	Big	Brother	Pobudka	odc.	57

10:05	Mango	-	Telezakupy

11:45	19+	odc.	129	-	serial

12:15	19+	odc.	130	-	serial

12:45	Ukryta	prawda	odc.	348	-	serial

13:45	Big	Brother	Popołudnie	odc.	57

13:50	Sąd	rodzinny	odc.	87	-	serial

14:50	Sędzia	Anna	Maria	Wesołowska	

	 	odc.	124	-	serial

15:50	Szpital	odc.	285	-	serial

16:50	Big	Brother	Podwieczorek	

	 	odc.	57

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

17:55	Żony	Hollywood	odc.	2	-	serial

18:55	Kryminalni	odc.	2	-	serial

20:00	Big	Brother	odc.	64

21:00	Nieuchwytny	cel	-	film

23:05	Big	Brother	Nocą	odc.	46

23:40	Krawiec	z	Panamy	-	thriller

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

06:00	Buffy:	postrach	wampirów	

	 	odc.	4	-	serial

07:05	Jeźdźcy	smoków:	Na	końcu	

	 	świata	odc.	27	-	serial

07:35	Dragon	Ball	Super	odc.	49	

  - serial

08:00	Nasz	nowy	dom	odc.	38

09:00	Septagon	odc.	61	-	serial

10:00	Hell’s	Kitchen	-	piekielna	kuchnia	

	 	odc.	52

11:30	Sekrety	sąsiadów	odc.	36	-	serial

12:00	Galileo	odc.	754

13:00	Detektywi	w	akcji	odc.	53	-	serial

14:00	STOP	Drogówka	odc.	180

15:00	Policjantki	i	policjanci	odc.	500	

  - serial

16:00	Gliniarz	i	prokurator	odc.	98	

  - serial

17:00	Joker	odc.	20

18:00	Septagon	odc.	62	-	serial

19:00	Policjantki	i	policjanci	odc.	501	

  - serial

20:00	Sprawiedliwi	-	wydział	kryminalny	

	 	odc.	266	-	serial

21:00	Legenda	o	Kolowracie	-	dramat

23:35	Trener	-	film	

02:30	STOP	Drogówka	odc.	19

06:00	Zbuntowany	anioł	odc.	239

07:00	Wojny	magazynowe:	Kanada	

	 	odc.	24	-	serial

07:30	Wojny	magazynowe:	Kanada	

	 	odc.	13	-	serial

08:00	Lombard.	Życie	pod	zastaw	

	 	odc.	117	s.	3	-	serial

09:00	Rodzinny	interes	odc.	18	-	serial

10:00	Zaklinaczka	duchów	odc.	83	

	 	s.	4	-	serial

11:00	Zaklinaczka	duchów	odc.	84	

	 	s.	4	-	serial

12:00	CSI:	Kryminalne	zagadki	Las	

	 	Vegas	odc.	301	s.	3	-	serial

13:00	112	-	na	każde	wezwanie	

	 	odc.	48	-	serial

13:30	Lekarze	na	start	odc.	7	-	serial

14:10	Lekarze	na	start	odc.	8	-	serial

15:00	Lombard.	Życie	pod	zastaw	

	 	odc.	96	s.	3	-	serial

16:00	Rodzinny	interes	odc.	18	-	serial

17:00	Rodzinny	interes	odc.	19	-	serial

18:00	Lombard.	Życie	pod	zastaw	

	 	odc.	117	s.	3	-	serial

19:00	Lombard.	Życie	pod	zastaw	

	 	odc.	118	s.	3	-	serial

20:00	Pocałunek	smoka	-	film

21:55	Przełęcz	ocalonych	-	film	

00:30	Odwet	-	film

07:00	Teledyski

08:00	Informacje	kulturalne

08:15	Studio	Kultura	-	rozmowy

08:35	Signum

09:05	Życie	jako	śmiertelna	choroba	

	 	przenoszona	drogą	płciową	

	 	-	dramat

11:00	Chłopi	odc.	3	-	serial

12:05	Chłopi	odc.	4	-	serial

13:10	Studio	Kultura	-	rozmowy

13:25	Studio	Kultura	-	niedziela	z...	

	 	odc.	554

14:20	Hi	way	-	komedia

16:05	Panna	Nikt	-	dramat

18:00	Ikony	muzyki	odc.	2	-	serial

18:55	Teledysk

19:20	Kronos	odc.	36

20:00	Informacje	kulturalne	

20:20	Młody	Tancerz	Roku	odc.	2

21:35	Fúsi	-	dramat

23:20	One.	Kobiety	Kultury	odc.	14

23:50	Adaptacja	-	film	krótkometrażowy

00:25	Malowanie	i	śpiewanie.	Jan	

	 	Kanty	Pawluśkiewicz	-	film

06:50	Był	taki	dzień	odc.	590

06:55	Dziennik	telewizyjny	

07:50	Pogranicze	w	ogniu	odc.	9	-	serial

08:55	Flesz	historii

09:25	Kochankowie	z	lasu	-	film

10:15	Sensacje	XX	wieku	odc.	89

10:45	Spór	o	historię	odc.	80

11:30	Fotograf	partyzantów	-	film

12:05	Polska	Kronika	Filmowa	odc.	19

12:25	Czas	honoru.	Powstanie	

	 	odc.	9	-	serial

13:20	Ryszard	III:	pogrzeb	króla	-	film

14:35	Historia	w	postaciach	zapisana	

	 	odc.	9	-	serial

16:15	Marzyciele	odc.	34	

16:45	Sny	stracone,	sny	odzyskane	

	 	-	film

17:15	Rajd	Podkowy	-	film

17:50	Było,	nie	minęło	-	kronika	

	 	zwiadowców	historii

18:20	Rodziny	Wyklętych	mają	głos	

	 	odc.	9

18:50	Polska	Kronika	Filmowa	odc.	19

19:15	Pogranicze	w	ogniu	odc.	10	

  - serial

20:20	Mury	runą	odc.	1	-	film

21:20	Wojna	generałów	odc.	2	-	serial

22:20	Chce	się	żyć	-	dramat

00:15	Sensacje	XX	wieku	odc.	89

08:00	Informacje	dnia	
08:15	Polski	punkt	widzenia
08:35	Słowo	życia	-	rozważanie	
	 	Ewangelii	dnia	
08:40	Świadkowie
09:10	Papież	Polak	do	Rodaków	
  - serial
09:50	100	cudownych	miejsc	
	 	na	świecie	-	serial
10:00	Informacje	dnia
10:15	Jak	my	to	widzimy	-	z	daleka	
	 	widać	lepiej
10:45	Zew	natury		
11:05	Mocni	w	wierze	
11:35	Myśląc	Ojczyzna
11:45	Święty	na	każdy	dzień	
11:50	100	cudownych	miejsc	
	 	na	świecie	-	serial
12:00	Anioł	Pański	
12:03	Informacje	dnia	
12:20	Sanktuaria	polskie
12:40	Pochodzenie	świata	-	film
13:40	Procesja	dziejów		
14:00	Dziesięć	przykazań	-	serial
14:55	Św.	Gerard	Majella	-	święty	
	 	na	nasze	czasy	-	film
15:50	Ma	się	rozumieć	
16:00	Informacje	dnia	
16:10	Jestem	mamą
16:30	Kalejdoskop	młodych	
16:50	Express	studencki	
17:00	100	cudownych	miejsc	
	 	na	świecie	-	serial
17:10	Prosto	o	gospodarce	
17:30	Okiem	kamery
18:00	Anioł	Pański	
18:05	Informacje	dni
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.	33	-	serial
22:40	Dzieci	Andersa	-	Powrót	
	 	do	Afryki	-	film
23:50	100	cudownych	miejsc	
	 	na	świecie	-	serial

06:00	Górski	lekarz	odc.	2	-	serial
06:55	Módl	się	i	pracuj
07:20	Familiada
07:55	Pytanie	na	śniadanie
11:00	Panorama
11:05 Pogoda
11:10	Pytanie	na	śniadanie	-	ekstra	
	 	odc.	387
11:25	Rodzinka.pl	odc.	191	s.	9	-	serial
11:55	Barwy	szczęścia	odc.	2035	
  - serial
12:30	Koło	fortuny
13:15	Miłosne	potyczki	odc.	100	-	serial
14:10	Postaw	na	milion
15:10	Górski	lekarz	odc.	112	-	serial
16:00	Koło	fortuny
16:35	Familiada
17:10	Więzień	miłości	odc.	76	-	serial
18:00	Panorama
18:25 Pogoda
18:30	Sport-telegram	
18:40	Na	dobre	i	na	złe	odc.	689	
  - serial
19:30	Rodzinka.pl	odc.	90	s.	4	-	serial
20:10	Miłość	na	wybiegu	-	komedia
21:55	Rodzinka.pl	odc.	150	s.	6	-	serial
22:30	Rodzinka.pl	odc.	151	s.	6	-	serial
23:10	Zemsta	o	jasnych	oczach	
	 	odc.	1	-	serial
01:00	Luxus	-	prosta	historia	-	film

05:35	Mango	-	Telezakupy

06:50	Kuchenne	rewolucje	odc.	1	s.	7

07:50	Doradca	smaku	odc.	16	s.	10

08:00	Dzień	Dobry	TVN	odc.	2474

11:00	Ukryta	prawda	odc.	671	-	serial

12:00	SOS.	Ekipy	w	akcji	odc.	6

13:00	Szkoła	odc.	414	-	serial

14:00	Agent	-	gwiazdy	odc.	6	s.	4

15:00	Kuchenne	rewolucje	odc.	11	s.	6

16:00	Szkoła	odc.	415	-	serial

17:00	SOS.	Ekipy	w	akcji	odc.	7

18:00	Ukryta	prawda	odc.	672	-	serial

19:00	Fakty

19:35	Sport	

19:45	Pogoda

19:50	Uwaga!	odc.	5701

20:10	Doradca	smaku	odc.	18	s.	10

20:15	Na	Wspólnej	odc.	2890	-	serial

20:55	Milionerzy	odc.	157

21:35	Egzekutor	-	film

23:55	Kuba	Wojewódzki	odc.	9	s.	12

00:55	W	garniturach	odc.	4	-	serial

06:00	Nowy	dzień	z	Polsat	News

08:45	Malanowski	i	Partnerzy	

	 	odc.	779	-	serial

09:15	Malanowski	i	Partnerzy	

	 	odc.	780	-	serial

09:45	Dzień,	który	zmienił	moje	życie	

	 	odc.	5	-	serial

10:45	Dlaczego	ja?	odc.	638	-	serial

11:45	Gliniarze	odc.	199	-	serial

12:40	Trudne	sprawy	odc.	520	-	serial

13:40	Sekrety	rodziny	odc.	61	-	serial

14:40	Dlaczego	ja?	odc.	391	-	serial

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15	Interwencja	odc.	4166

16:40	Gliniarze	odc.	238	-	serial

17:40	Sekrety	rodziny	odc.	62	-	serial

18:50 Wydarzenia

19:20	Sport	

19:25	Pogoda

19:30	Świat	według	Kiepskich	

	 	odc.	81	-	serial

20:05	1000	lat	po	Ziemi	-	film

22:15	Adrenalina	m-	film

00:00	Nasz	nowy	dom	odc.	79

06:00	Top	10	lista	przebojów	odc.	1321

07:00	Buffy:	postrach	wampirów	

	 	odc.	1	s.	2	-	serial

08:00	Medicopter	117	odc.	71	

	 	s.	6	-	serial

09:00	Policjantki	i	policjanci		

	 	odc.	280	-	serial

10:00	Galileo	odc.	231

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

12:00	Miodowe	lata	odc.	106	-	serial

12:55	Miodowe	lata	odc.	108	-	serial

13:40	Sekrety	sąsiadów	odc.	51	-	serial

14:15	MacGyver	odc.	92	-	serial

15:15	Diagnoza	morderstwo	odc.	25	

	 	s.	2	-	serial

16:15	Drużyna	A	odc.	10	s.	5	-	serial

17:15	Medicopter	117	odc.	1	s.	1	

  - serial

18:15	Miodowe	lata	odc.	120	-	serial

19:05	Miodowe	lata	odc.	114	-	serial

20:00	Galileo	odc.	534

21:00	CSI:	Kryminalne	zagadki	Miami	

	 	odc.	202	-	serial

22:00	CSI:	Kryminalne	zagadki	Miami	

	 	odc.	203	-	serial

23:00	Zabić	Salazara	-	film

01:00	STOP	Drogówka	odc.	161

07:15	Shimmer	i	Shine	odc.	2	-	serial
07:40	Rodzina	Rabatków	odc.	3	-	serial
08:10	Stacyjkowo	odc.	24	-	serial
08:20	Pszczółka	Maja	odc.	129	-	serial
08:35	Pamiętnik	Florki	odc.	48	-	serial
08:50	Masza	i	niedźwiedź	odc.	1	
  - serial
09:00	Krecik	i	panda	odc.	37	-	serial
09:15	Bolek	i	Lolek	wśród	górników	
	 	odc.	2	-	serial
09:30	Domisie	odc.	351
10:00	Przyjaciele	lasu	odc.	35
10:15	Strażak	Sam	odc.	2	s.	8	-	serial
10:30	Świnka	Peppa	odc.	17	s.	3	
  - serial
10:35	Świnka	Peppa	odc.	26	s.	6	
  - serial
10:45	Andy	i	prehistoryczne	przygody	
	 	odc.	22	-	serial
11:05	Sara	i	Kaczorek	odc.	13	-	serial
11:10	Sara	i	Kaczorek	odc.	14	-	serial
11:25	My	Little	Pony:	Przyjaźń	to	magia	
	 	odc.	11	s.	3	-	serial
11:50	Shimmer	i	Shine	odc.	44	-	serial
12:20	Miś	Uszatek	odc.	13-15	-	serial
12:50	Stacyjkowo	odc.	73	-	serial
13:00	Pszczółka	Maja	odc.	78	-	serial
13:15	Pamiętnik	Florki	odc.	49	-	serial
13:30	Masza	i	niedźwiedź	odc.	19	
  - serial
13:35	Krecik	i	panda	odc.	25	-	serial
13:55	Teleranek	odc.	88
14:10	Timmy	i	przyjaciele	odc.	52	
  - serial
14:25	Dzień,	w	którym	Heniś	poznał...	
	 	odc.	63	-	serial
14:40	Tabaluga	odc.	71	-	serial
15:10	Przyjaciele	lasu	odc.	35
15:25	Yakari	odc.	1	-	serial
15:45	Domisie	odc.	354
16:10	Nela	-	mała	reporterka	odc.	13
16:30	Miś	Paddington	odc.	2	-	serial
17:00	Bella	i	Sebastian	odc.	31	-	serial
17:10	Bella	i	Sebastian	odc.	32	-	serial
17:25	Andy	i	prehistoryczne	przygody	
	 	odc.	23	-	serial
17:45	Sara	i	Kaczorek	odc.	15	-	serial
17:55	Sara	i	Kaczorek	odc.	16	-	serial
18:05	My	Little	Pony:	Przyjaźń	to	magia	
	 	odc.	12	s.	3	-	serial
18:30	Shimmer	i	Shine	odc.	25	-	serial
19:00	Rodzina	Rabatków	odc.	5	-	serial
19:20	Stacyjkowo	odc.	28	-	serial
19:30	Pszczółka	Maja	odc.	53	-	serial
19:45	Pamiętnik	Florki	odc.	50	-	serial
19:55	Czytanie	przed	spaniem,	czyli	
	 	cała	Polska	czyta	dzieciom	
	 	odc.	112
20:05	Masza	i	niedźwiedź	odc.	38	
  - serial



Środa, 12 czerwca 2019

05:20 24 godziny we Wschodnich 
	 	Indiach	-	film
06:15	Wieczna	miłość	odc.	192	
	 	s.	2	-	serial
07:05	Elif	odc.	503	-	serial
08:00	Wiadomości
08:10	Pogoda	poranna
08:15	Kwadrans	polityczny
08:40	Zakochaj	się	w	Polsce	odc.	108
09:15	Czterdziestolatek	odc.	5	-	serial
10:20	Komisarz	Alex	odc.	147	
	 	s.	12	-	serial
11:10	Ojciec	Mateusz	odc.	111	
	 	s.	9	-	serial
12:00	Wiadomości
12:15	Agrobiznes	
12:35	Agropogoda	
12:40	Rok	w	ogrodzie	extra	odc.	91
13:00	24	godziny	na	rafie	koralowej	
	 	-	film
14:00	Elif	odc.	504	-	serial
15:00	Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15	Alarm!	odc.	357	
15:35	Leśniczówka	odc.	128	-	serial
16:00	Wieczna	miłość	odc.	193	
	 	s.	2	-	serial
17:00	Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30	Memoriał	Ireny	Szewińskiej	
	 	-	lekkoatletyka
17:35	Memoriał	Ireny	Szewińskiej		
	 -	lekkoatletyka
19:25	Sport	
19:30	Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10	Alarm!	odc.	358	
20:30	Leśniczówka	odc.	129	-	serial
21:00	Wielki	test	o	policji
22:30	Rolnik	szuka	żony	odc.	2	s.	5
23:30	Bez	tożsamości	odc.	36	
	 	s.	2	-	serial
00:20	Ojciec	Leon,	bloger	dusz	-	film

05:05	Szkoła	odc.	1	-	serial

06:05	Ukryta	prawda	odc.	599	-	serial

07:05	Sąd	rodzinny	odc.	92	-	serial

08:00	Szpital	odc.	290	-	serial

09:00	Big	Brother	odc.	70

10:00	Big	Brother	Pobudka	odc.	63

10:05	Mango	-	Telezakupy

11:45	19+	odc.	140	-	serial

12:10	Kryminalni	odc.	7	-	serial

13:15	Ukryta	prawda	odc.	354	-	serial

14:15	Big	Brother	Popołudnie	odc.	63

14:20	Sąd	rodzinny	odc.	93	-	serial

15:20	Sędzia	Anna	Maria	Wesołowska	

	 	odc.	130	-	serial

16:20	Szpital	odc.	291	-	serial

17:15	Big	Brother	Podwieczorek	

	 	odc.	63

17:20	Milionerzy	odc.	2

17:55	Kryminalni	odc.	8	-	serial

19:00	Żony	Hollywood	odc.	8	-	serial

20:00	Big	Brother	odc.	71

21:00	Gracz	-	dramat

23:20	Big	Brother	Nocą	odc.	51

23:55	Honey	-	komedia

01:55	Druga	strona	medalu	odc.	2	s.	4

06:00	Buffy:	postrach	wampirów	

	 	odc.	5	-	serial

07:05	Jeźdźcy	smoków:	Na	końcu	

	 	świata	odc.	28	-	serial

07:35	Dragon	Ball	Super	odc.	50	

	 	-	serial

08:00	Nasz	nowy	dom	odc.	39

09:00	Septagon	odc.	62	-	serial

10:00	Hell’s	Kitchen	-	piekielna	kuchnia	

	 	odc.	53

11:30	Sekrety	sąsiadów	odc.	37	-	serial

12:00	Galileo	odc.	755

13:00	Detektywi	w	akcji	odc.	54	-	serial

14:00	STOP	Drogówka	odc.	181

15:00	Policjantki	i	policjanci	odc.	501	

	 	-	serial

16:00	Gliniarz	i	prokurator	odc.	99	

	 	-	serial

17:00	Joker	odc.	21

18:00	Septagon	odc.	63	-	serial

19:00	Policjantki	i	policjanci	odc.	502	

	 	-	serial

20:00	Sprawiedliwi	-	wydział	kryminalny		

	 odc.	267	-	serial

21:00	Cenny	ładunek	-	film

22:55	Autostopowicz	-	film

00:35	Transakcje	za	milion	dolarów	

	 	-	Los	Angeles	odc.	1	-	serial

06:00	Zbuntowany	anioł	odc.	240

07:00	Wojny	magazynowe:	Kanada	

	 	odc.	13	-	serial

07:30	Wojny	magazynowe:	Kanada	

	 	odc.	14	-	serial

08:00	Lombard.	Życie	pod	zastaw	

	 	odc.	118	s.	3	-	serial

09:00	Rodzinny	interes	odc.	19	-	serial

10:00	Zaklinaczka	duchów	odc.	84	

	 	s.	4	-	serial

11:00	Zaklinaczka	duchów	odc.	85	

	 	s.	4	-	serial

12:00	CSI:	Kryminalne	zagadki	Las	

	 	Vegas	odc.	302	s.	3	-	serial

13:00	112	-	na	każde	wezwanie	

	 	odc.	49	-	serial

13:30	Lekarze	na	start	odc.	8	-	serial

14:10	Lekarze	na	start	odc.	9	-	serial

15:00	Lombard.	Życie	pod	zastaw	

	 	odc.	97	s.	3	-	serial

16:00	Rodzinny	interes	odc.	19	-	serial

17:00	Rodzinny	interes	odc.	20	-	serial

18:00	Lombard.	Życie	pod	zastaw	

	 	odc.	118	s.	3	-	serial

19:00	Lombard.	Życie	pod	zastaw	

	 	odc.	119	s.	3	-	serial

20:00	Aleksander	-	dramat

23:20	Centurion	-	film

01:20	Bez	litości	odc.	2	-	serial

07:00	Teledyski

08:00	Informacje	kulturalne

08:15	Studio	Kultura	-	rozmowy	

	 	odc.	1463

08:35	Mój	atak	serca	-	film	 	

	 	krótkometrażowy

09:05	Panna	Nikt	-	dramat

11:00	Chłopi	odc.	5	-	serial

12:05	Chłopi	odc.	6	-	serial

13:10	Studio	Kultura	-	rozmowy	

	 	odc.	1463

13:25	50.	KFPP	Opole	2013	

	 	odc.	97	-	koncert

14:30	Pograbek	-	dramat

15:55	Mała	wielka	miłość	-	komedia

18:00	Aktorka	-	film	

19:15	Teledyski

19:30	Chuligan	literacki	odc.	130

20:00	Informacje	kulturalne

20:20	Dobra	żona	Dramat	

22:05	Pegaz	odc.	132

22:40	Łap	i	uciekaj!	-	film

00:25	Freeyo:	Wojtczak	/	Mazolewski	/	

	 	Gos	-	koncert

06:50	Był	taki	dzień	odc.	591
06:55	Dziennik	telewizyjny	
07:40	Pogranicze	w	ogniu	odc.	10	
	 	-	serial
08:50	Podróże	z	historią	odc.	40	s.	4
09:25	Sny	stracone,	sny	odzyskane	
	 	-	film
09:55	Rajd	Podkowy	-	film
10:30	Sensacje	XX	wieku	odc.	90
11:05	Mury	runą	odc.	1	-	film
12:00	Polska	Kronika	Filmowa	odc.	19
12:15	Czas	honoru.	Powstanie	
	 	odc.	10	-	serial
13:15	Wszystkie	kolory	świata	
	 	odc.	15	-	serial
14:20	Senator	-	film
15:30	Odtajnione	akcje	szpiegowskie	
	 	odc.	8	-	serial
16:25	Na	krawędzi	życia	-	film
17:05	Epitafium	dla	orłów	-	film
17:40	Było,	nie	minęło	-	kronika	
	 	zwiadowców	historii
18:05	Niecała	nieprawda	czyli	PRL	
	 	w	DTV	odc.	78
18:40	Polska	Kronika	Filmowa	odc.	19
18:55	Pogranicze	w	ogniu	odc.	11	
	 	-	serial
20:05	Konwój:	bitwa	o	Atlantyk	
	 	odc.	3	-	serial
21:05	Sekrety	amerykańskiej	mafii	
	 	odc.	5	-	serial
22:00	Marzyciele	odc.	34	
22:30	Plac	Zbawiciela	-	dramat
00:20	Sensacje	XX	wieku	odc.	90

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	Anioł	Pański	
12:03	Informacje	dnia
12:20	Szlif	księżnej	-	film
14:00	Głos	serca	odc.	33	-	serial
14:40	Wędrówka	serca	-	życie	
	 	ks.	Henriego	Nouwena	-	film
15:40	100	cudownych	miejsc	
	 	na	świecie	-	serial
15:50	Ma	się	rozumieć	
16:00	Informacje	dnia
16:10	Na	zdrowie	
16:30	Z	Benedyktem	XVI	rok,	po	roku	
	 	odc.	5	-	serial
17:00	Po	stronie	prawdy	
18:00	Anioł	Pański	
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	Tekla	-	życie	dla	Ewangelii	-	film
23:00	Próba	wiary	-	serial
23:45	Święty	na	każdy	dzień	
23:50	100	cudownych	miejsc	
	 	na	świecie	-	serial

06:00	Górski	lekarz	odc.	3	-	serial

06:50	Pożyteczni.pl

07:20	Familiada

07:55	Pytanie	na	śniadanie	

11:00	Panorama

11:05 Pogoda

11:10	Pytanie	na	śniadanie

11:25	Rodzinka.pl	odc.	192	s.	9	-	serial

11:55	Barwy	szczęścia	odc.	2036	

	 	-	serial

12:30	Koło	fortuny

13:15	Miłosne	potyczki	odc.	101	-	serial

14:10	Postaw	na	milion

15:10	Górski	lekarz	odc.	113	-	serial

16:00	Koło	fortuny

16:35	Familiada

17:10	Więzień	miłości	odc.	77	-	serial

18:00	Panorama

18:25 Pogoda

18:30	Sport-telegram	

18:40	Na	dobre	i	na	złe	odc.	690	

	 	-	serial

19:30	Rodzinka.pl	odc.	91	s.	4	-	serial

20:10	Moja	super	eksdziewczyna	-	film

21:55	6	kul	-	film

00:00	Karbala	-	film	

05:35	Mango	-	Telezakupy

06:50	Kuchenne	rewolucje	odc.	2	s.	7

07:50	Doradca	smaku	odc.	18	s.	10	

08:00	Dzień	Dobry	TVN	odc.	2475

11:00	Ukryta	prawda	odc.	672	-	serial

12:00	SOS.	Ekipy	w	akcji	odc.	7

13:00	Szkoła	odc.	415	-	serial

14:00	Agent	-	gwiazdy	odc.	7	s.	4

15:00	Kuchenne	rewolucje	odc.	12	s.	6

16:00	Szkoła	odc.	416	-	serial

17:00	SOS.	Ekipy	w	akcji	odc.	8

18:00	Ukryta	prawda	odc.	673	-	serial

19:00	Fakty

19:35	Sport	

19:45	Pogoda

19:50	Uwaga!	odc.	5702

20:10	Doradca	smaku	odc.	17	s.	10

20:15	Na	Wspólnej	odc.	2891	-	serial

20:55	Milionerzy	odc.	158

21:30	Krucjata	Bourne’a	-	film

23:50	Sposób	na	teściową	-	komedia

02:00	American	Horror	Story:	Asylum	

	 	odc.	7	-	serial

06:00	Nowy	dzień	z	Polsat	News	

08:45	Malanowski	i	Partnerzy	

	 	odc.	781	-	serial

09:15	Malanowski	i	Partnerzy	

	 	odc.	782	-	serial

09:45	Dzień,	który	zmienił	moje	życie	

	 	odc.	6	-	serial

10:45	Dlaczego	ja?	odc.	639	-	serial

11:45	Gliniarze	odc.	200	-	serial

12:40	Trudne	sprawy	odc.	521	-	serial

13:40	Sekrety	rodziny	odc.	62	-	serial

14:40	Dlaczego	ja?	odc.	392	-	serial

15:50	Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15	Interwencja	odc.	4167

16:40	Gliniarze	odc.	239	-	serial

17:40	Sekrety	rodziny	odc.	63	-	serial

18:50	Wydarzenia

19:20	Sport	

19:25	Pogoda

19:30	Świat	według	Kiepskich	

	 	odc.	472	-	serial

20:10	Agentka	-	komedia

22:45	Agenci	bardzo	specjalni	

	 	-	komedia

01:10	Saga	„Zmierzch”	-	Zaćmienie	

	 	-	film

06:00	Top	10	lista	przebojów	odc.	1322

07:00	Buffy:	postrach	wampirów	

	 	odc.	2	s.	2	-	serial

08:00	Medicopter	117	odc.	72	

	 	s.	6	-	serial

09:00	Policjantki	i	policjanci		

	 	odc.	281	-	serial

10:00	Galileo	odc.	534

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

12:00	Miodowe	lata	odc.	114	-	serial

12:55	Miodowe	lata	odc.	120	-	serial

13:40	Sekrety	sąsiadów	odc.	52	-	serial

14:15	MacGyver	odc.	93	-	serial

15:15	Diagnoza	morderstwo	odc.	26	

	 	s.	2	-	serial

16:15	Drużyna	A	odc.	11	s.	5	-	serial

17:15	Medicopter	117	odc.	1	-	serial

18:15	Miodowe	lata	odc.	100	-	serial

19:05	Miodowe	lata	odc.	103	-	serial

20:00	Galileo	odc.	535

21:00	CSI:	Kryminalne	zagadki	Miami	

	 	odc.	204	-	serial

22:00	CSI:	Kryminalne	zagadki	Miami	

	 	odc.	205	-	serial

23:00	Sprawiedliwi	-	wydział	kryminalny	

	 	odc.	31	-	serial

00:00	Śmiałek	-	film

07:15	Shimmer	i	Shine	odc.	3	-	serial
07:40	Rodzina	Rabatków	odc.	4	-	serial
08:10	Stacyjkowo	odc.	25	-	serial
08:20	Pszczółka	Maja	odc.	130	-	serial
08:35	Pamiętnik	Florki	odc.	49	-	serial
08:50	Masza	i	niedźwiedź	odc.	2	
	 	-	serial
09:00	Krecik	i	panda	odc.	38	-	serial
09:15	Bolek	i	Lolek	wśród	górników	
	 	odc.	3	-	serial
09:30	Domisie	odc.	354
10:00	Zwierzaki	Czytaki	odc.	66
10:15	Strażak	Sam	odc.	4	s.	8	-	serial
10:30	Świnka	Peppa	odc.	18	s.	3	
	 	-	serial
10:35	Świnka	Peppa	odc.	1	s.	6	-	serial
10:45	Andy	i	prehistoryczne	przygody	
	 	odc.	23	-	serial
11:05	Sara	i	Kaczorek	odc.	15	-	serial
11:10	Sara	i	Kaczorek	odc.	16	-	serial
11:25	My	Little	Pony:	Przyjaźń	to	magia	
	 	odc.	12	s.	3	-	serial
11:50	Shimmer	i	Shine	odc.	45	-	serial
12:20	Miś	Uszatek	odc.	16-18	-	serial
12:50	Stacyjkowo	odc.	56	-	serial
13:00	Pszczółka	Maja	odc.	79	-	serial
13:15	Pamiętnik	Florki	odc.	50	-	serial
13:30	Masza	i	niedźwiedź	odc.	22	
	 	-	serial
13:35	Krecik	i	panda	odc.	26	-	serial
13:55	Supełkowe	ABC	odc.	138
14:10	Timmy	i	przyjaciele	odc.	53	
	 	-	serial
14:25	Dzień,	w	którym	Heniś	poznał...	
	 	odc.	64	-	serial
14:40	Tabaluga	odc.	72	-	serial
15:10	Zwierzaki	Czytaki	odc.	48
15:25	Yakari	odc.	2	-	serial
15:45	Domisie	odc.	356
16:10	Nela	-	mała	reporterka	odc.	14
16:30	Miś	Paddington	odc.	3	-	serial
17:00	Bella	i	Sebastian	odc.	33	-	serial
17:10	Bella	i	Sebastian	odc.	34	-	serial
17:25	Andy	i	prehistoryczne	przygody	
	 	odc.	24	-	serial
17:45	Sara	i	Kaczorek	odc.	17	-	serial
17:55	Sara	i	Kaczorek	odc.	18	-	serial
18:05	My	Little	Pony:	Przyjaźń	to	magia	
	 	odc.	13	s.	3	-	serial
18:30	Shimmer	i	Shine	odc.	26	-	serial
19:00	Rodzina	Rabatków	odc.	6	-	serial
19:20	Stacyjkowo	odc.	29	-	serial
19:30	Pszczółka	Maja	odc.	54	-	serial
19:45	Pamiętnik	Florki	odc.	51	-	serial
19:55	Czytanie	przed	spaniem,	czyli	
	 	cała	Polska	czyta	dzieciom	
	 	odc.	85
20:05	Masza	i	niedźwiedź	odc.	39	
	 	-	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

Ptysie
Składniki: 
mąka pszenna 0,20 kg
masło 0,10 kg
mleko lub woda 0,375 l
jaja 7 szt.
sól szczypta
tłuszcz do smarowania blachy
śmietanka kremówka
cukier puder.

Sposób wykonania:
Wodę z tłuszczem i solą zagotować, 

wsypać mąkę i szybko wymieszać. Zaparzo-
ną mąkę podgrzewać energicznie mieszając, 
aż masa będzie gładka i lśniąca i będzie od-
stawiać od brzegów naczynia.

Przełożyć ciasto do miski i dodawać po 
jednym jajku, stale ucierając do uzyskania 
odpowiedniej konsystencji. Formować cia-
sto z tuby na przygotowaną blachę. Piec 
od 240 ⁰C na złoty kolor, potem zmniejszyć 
temperaturę do 220  ⁰C . Podczas pieczenia 
kilkakrotnie otwierać piekarnik aby pozbyć 
się nadmiaru pary wodnej. Upieczone ciast-
ka ostudzić, przekrajać na pół i wypełniać 
ubitą śmietanką. Na wierzchu posypać cu-
krem pudrem. 

Smacznego!

PRZEPIS tygOdnIa
W centrum twojego zainteresowania znajdą się teraz kontakty towarzyskie. Może to do-
bra pora na urlop? Nie zastanawiaj się wiele, pakuj walizki i ruszaj w drogę. Nieważne 
czy w góry, czy na Mazury, czy za granicę. Wszędzie znajdziesz życzliwe osoby, z któ-
rymi mile spędzisz czas. Przyda ci się taka odskocznia od codziennych obowiązków. 
Nabierzesz sił i dystansu do kłopotów.

Postaw na spokój. To nie jest dobry czas, by rozpoczynać ryzykowne przedsięwzięcia 
czy konfrontować się z przeciwnikami. Odmienne poglądy innych ludzi wcale nie mu-
szą być wymierzone w ciebie. Zachowaj dystans i nie stawiaj siebie w centrum wszech-
świata. W najbliższych dniach bądź wyjątkowo ostrożny za kierownicą.

Znudziła ci się twoja obecna praca, masz dość szefa albo po prostu chcesz lepiej za-
rabiać? To dobry czas na poszukanie czegoś nowego. Zastanów się, czy masz jakiś 
talent, który może przynieść ci pieniądze. Przeglądaj oferty, na pewno coś dla siebie 
znajdziesz. Aplikuj bez wahania. W miłości będzie się działo. Zrobisz duże wrażenie na 
nowej osobie w towarzystwie.

W nadchodzących dniach będziesz rozdrażniona, łatwo wpadniesz w złość. Zmęczenie 
nie poprawi sytuacji. Postaraj się wyciszyć i choć trochę odpocząć. Odpuść sprzątanie, 
prasowanie i gotowanie. Nic się nie stanie, jeśli rodzina zje pizzę na obiad, a podłoga 
nie będzie lśnić. Jesteś ważniejsza.

Jeśli teraz planujesz urlop, na pewno będzie udany. Gwiazdy sprzyjają życiu towarzy-
skiemu oraz wyjazdom. Jeżeli jednak musisz chodzić do pracy, to też czeka cię dobry 
czas. Wymyślisz nowe rozwiązania, zyskasz w oczach współpracowników i przełożo-
nych.

Nie stawiaj sobie zbyt wysoko poprzeczki i nie bądź zbyt ambitny. Pozwól, by sprawy 
zawodowe toczyły się zwyczajowym rytmem, a unikniesz kłopotów. Finanse mają się 
dobrze, możesz pozwolić sobie na weekendowy wypad do SPA. Może spotkasz tam 
kogoś ciekawego?

Tydzień pod znakiem wyciszenia. Unikaj konfliktów, a jeśli czegoś nie rozumiesz, nie 
żądaj wyjaśnień,  tylko poczekaj,  aż  sytuacja sama się wyklaruje. Także w  relacjach 
z partnerem nie stawiaj spraw na ostrzu noża. Skup się na pozytywnych stronach tego 
związku.

Dobry  humor  będzie  ci  dopisywał,  zaczniesz  brylować w  towarzystwie.  To właśnie 
w nieformalnych okolicznościach załatwisz najwięcej spraw służbowych. Będziesz tak 
skuteczny, że zasłużysz na pochwałę przełożonego, a może nawet na premię. Zielone 
światło w miłości, nie obawiaj się wyznać swoich uczuć komuś, kto od dawna ci się 
podoba.

Poświęciłeś  ostatnio wiele  uwagi ważnym dla  ciebie  sprawom  i masz  nadzieję,  że 
wreszcie uda się doprowadzić je do końca. Pewnie tak będzie, ale nie od razu. Pojawią 
się pewne komplikacje. Nie odpuszczaj, wykonaj, co trzeba, wyjdzie ci to na dobre. 
Optymistycznie w kwestiach finansowych, jeśli planujesz coś kupić, teraz jest dobry 
czas, cena będzie korzystna.

Energia będzie cię wręcz rozsadzać i nabędziesz przekonania, że możesz góry przeno-
sić. Nie przesadzaj z hurraoptymizmem, mierz siły na zamiary, a ambicje przekładaj 
na swoje realne możliwości. Samotne Bliźnięta mają szansę spotkać na swojej drodze 
kogoś, kto je oczaruje. Nie będzie to materiał na trwały związek, raczej na gorący wa-
kacyjny romans.

Pozwól sobie na lenistwo i uwolnij się od codziennych trosk. Potrzeba ci odprężenia 
i na tym się skup. Dobrze zrobią ci kontakty z osobami, które lubisz. Jeśli poszukujesz 
kogoś bliskiego, nie odmawiaj, gdy otrzymasz zaproszenie na kolację. Z pozoru niecie-
kawa osoba zyska w twoich oczach, gdy spędzicie trochę czasu sam na sam.

Tylko przyjemności będą ci w głowie. Skąd je czerpać? Najlepiej z codziennych rytu-
ałów, jak na przykład picia kawy na tarasie czy pogaduszek przy lampce wina. Będziesz 
teraz pełen pozytywnej energii, co innych nastroi do ciebie pozytywnie. Możesz ocie-
plić stosunki z tymi, z którymi łączą cię do tej pory tylko sprawy służbowe. Poprawa 
w sferze finansów, będzie wpływ na konto.

Na zdjęciu Agata Janiszewska uczennica klasy 2TŻiUG z ZS 
w Kowalewie Pomorskim
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Święto radości i empatii
KOWALEWO POMORSKIE  Tegoroczny Dzień Dziecka w Kowalewie Pomorskim przebiegał pod hasłem po-
mocy dla Małgosi Dulki, małej mieszkanki Bielska, która musi przejść skomplikowaną i kosztowną operację.

Podczas rodzinnego pikniku, 
zorganizowanego przez Szkołę 
Podstawową w Kowalewie Po-
morskim, zebrano prawie 18 tys. 
złotych. Do pomocy włączyli się 
uczniowie, rodzice, nauczyciele 
i pracownicy szkoły, a także sa-
morządowcy i pracownicy wielu 
instytucji.

– Dzisiejszy dzień zapisu-
je się w historii naszego życia. 

Dzień życzliwości, serdeczności, 
ogromnego zaangażowania i cięż-
kiej pracy. Dzień pełen wzruszeń 
i wielkiej radości – mówią przed-
stawiciele społeczności „Pomoc 
dla Małgosi”. – Dziękujemy za 
to, że jesteście z nami, podtrzy-
mujecie nas na duchu, wierzy-
cie że nam się uda. Ogromnym 
szczęściem jest otaczać się taki-
mi ludźmi. Dzisiejszy dzień spra-

wił, że na konto Małgosi trafia 17 
tys. 760 złotych 86/100, a także 3 
euro.

Do tej pory na operację 
dziecka zebrano niemal 300 tys. 
złotych, brakuje jeszcze 114 tys. 
złotych. Zbiórka na stronie in-
ternetowej https://siepomaga/
gosia-dulka trwa do 9 czerwca. 
Brakuje już tak niewiele, każda 
podarowana złotówka przybliża 

Gosię do niezbędnej operacji.
Pomóc Małgosi można doko-

nując wpłaty na konto: Fundacja 
Pomocy Dzieciom i Osobom Cho-
rym “Kawałek Nieba”, Santander 
Bank 31 1090 2835 0000 0001 2173 
1374 Tytułem: “2103 pomoc dla 
Małgosi Dulki” wpłaty zagraniczne 
– foreign payments to help Mal-
gosia: Fundacja Pomocy Dzieciom 
i Osobom Chorym Kawałek Nieba 
PL31109028350000000121731374, 
swift code: WBKP-
PLPP, Santander Bank 
Title: “2103 Help for Malgosia Dul-
ka”.

Aby przekazać 1% podatku 
dla Małgosi należy w formularzu 
PIT wpisać KRS 0000382243 oraz 
w rubryce ’Informacje uzupełnia-
jące – cel szczegółowy 1%  wpisać 
„2103 pomoc dla Małgosi Dulki”.

1 czerwca był także świętem 
dla wszystkich dzieci, szkolny 
Dzień Dziecka stanowił bowiem 
finał „Bezpiecznego tygodnia”, 

profilaktycznej akcji przepro-
wadzanej w szkole podstawo-
wej. Organizatorzy przygotowali 
mnóstwo różnorodnych atrakcji, 
m.in. bezpłatne zabawy na dmu-
chanych trampolinach, możli-
wość przejażdżki samochodami 
terenowymi, mecz piłki ręcznej 
Dzieci kontra Rodzice, malowa-
nie twarzy, występy artystyczne 
dzieci i młodzieży, pokazy straży 
pożarnej i policji. Spragnionym 
i zgłodniałym serwowano pyszne 
ciasta, upieczone m.in. przez ro-
dziców uczniów. Kto chciał, mógł 
spróbować konkretniejszych 
smakołyków, tj. kiełbasek z roż-
na lub chleba ze smalcem i ogór-
kiem. Cały dochód zasilił konto, 
na którym zbierane są pieniądze 
na operację. Zebrane w czasie 
licytacji różnych gadżetów pie-
niądze także trafiły w całości na 
konto Pomoc dla Małgosi.

(tekst i fot. krzan)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Miejsca dla dzieci niepełnosprawnych

W 2017 r. ogłoszona została w ramach Programu kompleksowego wsparcia 
dla rodzin „Za życiem” specjalna edycja „Maluch+” – „Za życiem”. O dofi-
nansowanie mogły ubiegać się gminy. W ramach specjalnej edycji utwo-
rzonych zostało 77 nowych miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wy-
magających szczególnej opieki. Dodatkowo dostosowano 266 miejsc opieki 
na potrzeby dzieci z tej grupy, a dofinansowanie do funkcjonowania miejsc 
otrzymały 233 miejsca. Od 2018 r. specjalne dofinansowanie dla miejsc dla 
dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki realizowane 
jest w ramach głównego programu. O dofinansowanie mogą teraz wniosko-
wać nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale także osoby fizyczne, 
osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 
Tylko w zeszłym roku dofinansowanie do bieżącego funkcjonowania otrzy-
mało ponad 630 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych. W tegorocznej edycji 
będzie to kolejne 734 (dane pochodzą z rozstrzygnięcia konkursu ofert).

Przybywa miejsc opieki

Na koniec 2018 r. działało w Polsce  ok. 146 tys. miejsc 
opieki dla najmłodszych. To o prawie 74% więcej miejsc 
niż było jeszcze w 2015 roku. Tylko w tym roku dzię-
ki programowi Maluch + powstanie w Polsce 27,6 tys. 
nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w żłobkach, klu-
bach dziecięcych i opiekunów dziennych. Dla porównania 
w 2015 r. powstało z Maluchem+ 2,5 tys. miejsc opieki, 
czyli 10 raz mniej niż obecnie. Tak dobry wynik nie byłby 
możliwy bez zwiększenie budżetu programu. W ubiegło-
rocznej edycji „Maluch+” przeznaczono dla beneficjentów 
po raz pierwszy 450 mln zł, czyli trzy razy więcej środków 
niż jeszcze w 2017 r. Tyle samo jest do dyspozycji w tym 
roku.

Bezpieczniej w żłobkach 
i klubach dziecięcych

Dzięki nowym przepisom, które weszły w życie w 2018 r., wprowadzono w żłobkach przepisy regulujące wyżywienie dzieci w żłobkach. To nowa jakość, bo wcześniejsze przepisy nie regulowały kwestii żywienia, wskazując tylko obowiązek zapewnienia wyżywienia w żłobkach oraz możliwości higie-nicznego spożywania posiłków. W konsekwencji posiłki te nie były kontrolowane pod względem zawartości składników od-żywczych. Poza tym wprowadzono także obowiązek odbywania przez opiekunów i wolontariuszy cyklicznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, co także zwiększyło bezpieczeństwo dzieci. Oprócz tego, wszyscy pracownicy żłobków i klubów dziecięcych są sprawdzeni pod kątem tego, czy nie figurują w bazie danych rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym lub nie zostali skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

500 zł na jedno miejsce 

Jeśli chodzi o wysokość dofinan-
sowania miejsca dla dziecka nie-
pełnosprawnego lub wymagają-
cego szczególnej opieki, kwota 
ta w ramach Programu Maluch 
+ 2019 wynosi 500 zł, podczas 
gdy dla pozostałych miejsc - 
100 zł. Z puli na miejsce opieki 
dla dziecka niepełnosprawnego 
100 zł przeznaczone jest na ob-
niżenie opłat rodziców, a 400 zł 
dla podmiotu na sfinansowanie 
poniesionych kosztów.

Maluch+ dużym ułatwieniem
 

Taniej, łatwiej i bezpiecznie – dzięki programowi 
Maluch+ dzieci w całej Polsce, także te wymagające 
szczególnej opieki, mogą cieszyć się z nowych miejsc 
w żłobkach i klubach dziecięcych. Już na początku 
swojej kadencji rząd postawił sobie za cel rozwój in-
stytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W ten 
sposób program Maluch + stał się obok programu 
Rodzina 500+ jednym z głównych filarów skutecznej 
polityki rodzinnej. Coraz więcej rodziców może łączyć 
wychowanie dzieci z pracą zarobkową, ponieważ 
przybywa miejsc w żłobkach dzięki programowi Ma-
luch+.

Mniejsza opłata za żłobek

Ważne jest, by samorządy pamiętały także, że wsparcie z pro-
gramu nie kończy się na pomocy przy założeniu żłobka czy klubu 
dziecięcego. Co roku uczestniczy programu Maluch+ mogą liczyć 
na dofinansowanie istniejących miejsc opieki nad małymi dziećmi. 
Tylko w tym roku dofinansowanie otrzyma 74,6 tys. miejsc. Dzię-
ki temu rodzice płacą mniej za miejsce w żłobku czy klubie dzie-
cięcym. To dla nich oznacza realny zysk, szczególnie w przypadku 
korzystania z placówek publicznych. Średnia opłata miesięczna za 
pobyt dziecka w publicznym żłobku czy klubie dziecięcym jaką po-
noszą rodzice jest obecnie o 419 zł niższa w porównaniu do opłat 
w placówkach prywatnych. Co więcej, spada także wysokość opłat 
za miejsce w prywatnych żłobkach i klubach, które skorzystały 
z dofinansowania, jakie oferuje program Maluch+. W edycji 2019 
kwota dofinansowania, o którą obniżono miesięczną opłatę rodzi-
ców, wynosi100 zł w podmiotach niepublicznych.
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KALENDARIUM
Czwartek 6 czerwca
1891 – Rozpoczęło działalność Krakowskie Ochotnicze Towarzy-

stwo Ratunkowe, pierwsze pogotowie ratunkowe w Polsce i drugie 
w Europie (po wiedeńskim).

1941 – Feldmarszałek Wilhelm Keitel wydał w imieniu Adolfa Hi-
tlera rozkaz (Kommissarbefehl) nakazujący niemieckim oddziałom na 
przyszłym froncie wschodnim rozstrzeliwanie wziętych do niewoli ra-
dzieckich komisarzy politycznych.

1999 – Podczas rozgrywanych na polskich parkietach XXVII Mi-
strzostw Europy w Koszykówce Kobiet reprezentacja Polski zdobyła 
swój jedyny dotychczas tytuł mistrzowski, pokonując w finale w Kato-
wicach Francję 59:56.

Piątek 7 czerwca
1948 – Prezydent Edvard Beneš podał się do dymisji, nie godząc 

się na podpisanie konstytucji ustanawiającej w Czechosłowacji ustrój 
komunistyczny.

1991 – Na początku mszy świętej, którą tego dnia sprawował 
w Płocku Jan Paweł II, znakiem krzyża zostało zainaugurowane i rozpo-
częło działalność ewangelizacyjną Katolickie Radio Płock (obecnie Kato-
lickie Radio Diecezji Płockiej), pierwsza w kraju rozgłośnia katolicka.

2017 – Na łamach tygodnika „Nature” ogłoszono odkrycie datowa-
nych na 315 tys. lat szczątków Homo sapiens w Dżabal Ighud w połu-
dniowym Maroku, co oznacza, że człowiek rozumny istniał już 100 tys. 
lat wcześniej, niż dotychczas sądzono.

Sobota 8 czerwca
1945 – Wojna na Pacyfiku: płynący z Batawii (Dżakarty) do Singa-

puru wraz z 1600 żołnierzami japoński ciężki krążownik Ashigara został 
zatopiony przez brytyjski okręt podwodny HMS Trenchant, w wyniku 
czego zginęło ponad 1200 żołnierzy i 100 członków załogi. 400 żołnie-
rzy i 853 członków załogi zostało uratowanych przez eskortujący Ashi-
garę niszczyciel Kamikaze.

1956 – Minister spraw wewnętrznych Władysław Wicha wydał za-
rządzenie zgodnie z którym do wydawania paszportów została upo-
ważniona Milicja Obywatelska.

2008 – Robert Kubica jako pierwszy Polak w historii wygrał wyścig 
Formuły 1 – GP Kanady 2008.

Niedziela 9 czerwca
1928 – Charles Kingsford Smith i Charles Ulm na samolocie Fokker 

F.VII przelecieli po raz pierwszy (w dniach 31 maja-9 czerwca) nad Pacy-
fikiem, pokonując trasę o długości 12 tys. km między Oakland w Kalifor-
nii a Brisbane w Australii, z międzylądowaniami na Hawajach i Fidżi.

1943 – W odwecie za zabicie przez AK gestapowców Kappa i Tier-
linga Niemcy przeprowadzili masowe aresztowania mieszkańców Ję-
drzejowa: 11 osób zastrzelono w miejscu ich zamieszkania, a 25 wy-
wieziono do Kielc na śledztwo, w efekcie którego znaleźli się w obozie 
Auschwitz.

1999 – Wojna w Kosowie: podpisano porozumienie o warunkach 
wycofania wojsk serbskich z Kosowa oraz wejścia do prowincji sił mię-
dzynarodowych KFOR.

Poniedziałek 10 czerwca 
1856 – Lokalna gazeta została powiadomiona o odkryciu w wielko-

polskim Mikorzynie pierwszego z dwóch tzw. kamieni mikorzyńskich 
z domniemanymi wyobrażeniami słowiańskich bóstw i napisami ru-
nicznymi. W latach 70. XIX wieku uznano odkrycie za oszustwo nauko-
we.

1952 – W wyniku katastrofy bombowca Pe-2FT w Poznaniu praw-
dopodobnie zginęło 3 członków załogi i 6 cywilów (przechodniów oraz 
robotników pracujących w miejscu upadku samolotu), a kilkanaście 
osób odniosło rany.

1990 – W lecącym z Birmingham do hiszpańskiej Malagi samolocie 
BAC One-Eleven linii British Airways wypadła wadliwie przyśrubowana 
szyba w kabinie pilotów, co wywołało dekompresję i wyssanie przez 
powstały otwór kapitana, który zdołał zaczepić się nogami o wolant, 
zaś pęd powietrza przycisnął go do zewnętrznej ściany kabiny. Drugi 
pilot zdołał wylądować awaryjnie w Southampton, ocalając życie 89 
osób na pokładzie.

Wtorek 11 czerwca
1964 – W wyniku ataku szaleńca uzbrojonego w domowej robo-

ty miotacz ognia i lancę na szkołę podstawową w Kolonii zginęło 8 
uczniów i 2 nauczycieli, a 22 osoby (głównie uczniowie) zostały ranne. 
Zamachowiec popełnił samobójstwo zażywając truciznę.

1985 – Agent polskiego wywiadu Marian Zacharski oraz trzech 
innych szpiegów wschodnioeuropejskich zostało wymienionych na 25 
osób więzionych w krajach bloku wschodniego. Wymiany dokonano za 
pośrednictwem mecenasa Wolfganga Vogla na Moście Glienicke w Ber-
linie.

Środa 12 czerwca
1943 – Bitwa o Atlantyk: niemiecki U-Boot U-118 został zatopiony 

koło Wysp Kanaryjskich amerykańskimi bombami głębinowymi, w wy-
niku czego zginęło 43 członków załogi, a 16 pozostałych zostało wzię-
tych do niewoli.

1987 – Do Gdańska przybył papież Jan Paweł II. Spotkał się z mło-
dzieżą na Westerplatte, z chorymi, inwalidami oraz lekarzami i pielę-
gniarkami w bazylice mariackiej, po czym złożył kwiaty pod Pomnikiem 
Poległych Stoczniowców. Punktem kulminacyjnym wizyty w Gdańsku 
była msza na Zaspie dla około miliona osób.

2014 – Ofensywa Państwa Islamskiego w Iraku: w zdobytym przez 
dżihadystów Tikricie doszło do masakry 560-770 według Human Rights 
Watch lub 1700 według Państwa Islamskiego żołnierzy, rekrutów, poli-
cjantów i innych osób z otoczenia irackich sił bezpieczeństwa.

Źródło: wikipedia.org

Zapraszają na 
wyjątkową imprezę

REgIoN  Nawiązując do handlowych tradycji i przeszłości ku-
pieckiej, Miasto Grudziądz organizuje nową imprezę kulturalno-
handlową o nazwie Jarmark Spichrzowy. Przewidziano bogaty 
program, koncerty gwiazd jak  Dawid Kwiatkowski, Roksana Wę-
giel, Elektryczne Gitary i Piersi oraz szereg atrakcji. Grudziądz 
jest otwarty na turystów i zaprasza także mieszkańców naszego 
regionu, a patronatem medialnym wydarzenie objęło nasze wy-
dawnictwo i tygodniki: CLI, CGD, CRY, CWA

Wydarzenie odbywać się 
będzie od 8 do 16 czerwca 2019 
roku w najbardziej urokliwych 
zakątkach Grudziądza – przy 
ulicy Spichrzowej, w Rynku oraz 
na Błoniach Nadwiślańskich. Od 
tego roku urodziny miasta będą 
świętować z przytupem przez 
ponad tydzień! Podczas konfe-
rencji prasowej dotyczącej Jar-
marku prezydent Grudziądza 
Maciej Glamowski zaprosił na to 
wyjątkowe wydarzenie miesz-
kańców miasta i całego regionu.

– Liczymy na to, że dopisze 
frekwencja. To impreza skiero-
wana do mieszkańców jak i do 
turystów. Mamy nadzieję, że 
Grudziądz będzie licznie odwie-
dzany w tym czasie i rozpocz-
niemy nową tradycję, odwołując 
się do kupieckiej historii miasta 

– mówi prezydent Grudziądza 
Maciej Glamowski.

Jarmark Spichrzowy to 
impreza o charakterze regio-
nalnym. Swój udział w części 
handlowo-w y s t awiennic ze j 
zgłosili artyści, rękodzielnicy, 
producenci żywności ekologicz-
nej i tradycyjnej Kujaw i Pomo-
rza. – Wyjątkowość Jarmarku 
Spichrzowego pragniemy osią-
gnąć poprzez niepowtarzalny 
klimat, kameralność i atmos-
ferę miasta. Przez dziewięć dni 
jarmarkowe uliczki zapełnią się 
mimami, baśniowymi postacia-
mi, grajkami i szczudlarzami. 
Zaplanowaliśmy moc atrakcji dla 
dzieci w postaci spektakli, ani-
macji i warsztatów. Jarmarko-
wa estrada tętnić będzie dobrą 
muzyką i pozytywną energią, 

którą zapewnią gwiazdy polskiej 
sceny muzycznej, w tym Dawid 
Kwiatkowski, Roksana Węgiel, 
Elektryczne Gitary i Piersi – za-
powiadają organizatorzy.

Podczas Jarmarku otwar-
ty będzie spichlerz, w którym 
odbędzie się szereg wystaw 
i warsztatów. Ilość miejsc jest 
ograniczona, dlatego organiza-
torzy zainteresowanych proszą 
o zapisy, których można doko-
nać w Informacji Turystycznej. 
Zapisów można dokonywać te-
lefonicznie pod numerem: 56 46 
123 18, mailowo, wysyłając swoje 
zapytania na adres: it@gdz.pl 
lub osobiście w grudziądzkiej 
Informacji Turystycznej przy ul. 
Rynek 3-5.

(red), fot. ilustracyjne
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Leśne świętowanie
SKĘPE  31 maja milusińscy z punktu przedszkolnego „Nad rzeczką” hucznie i atrakcyjnie obchodzili Dzień 
Dziecka. Punktem kulminacyjnym gali był taniec z pomponami

Noworodki

Fabian Warda
 urodził się 27 maja, wa-

żył 2,45 kg i mierzył 52 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Łukasza i Weroniki z Ło-
chocina

Fot. Lidia Jagielska

FiliP bonKiEWicz
 urodził się 29 maja, wa-

żył 3,65 kg i mierzył 55 cm. 
Jest synem Marcina i Moni-
ki z Chełmicy Cukrowni, ma 
brata Kubę

PaWEł ludWiSzEWSKi
 urodził się 28 maja, wa-

żył 2,7 kg i mierzył 52 cm. 
Jest synem Bartłomieja 
i Pauliny z Janowa, bratem 
Igora i Martyny oraz bra-
tem bliźniakiem Leny

TobiaSz MroczKoWSKi
 urodził się 29 maja, ważył 

3,3 kg i mierzył 52 cm. Jest 
synem Michała i Elizy z Lip-
na, a bratem Igora, Mikołaja 
i Joli

Pola WiToMSKa
 urodziła się 28 maja, 

ważyła 3,72 kg i mierzyła 
59 cm. Jest córką Damia-
na i Eweliny z Czerniko-
wa, ma brata Mikołaja

Maria Sabina 
lEWandoWSKa
 urodziła się 27 maja, waży-

ła 3,3 kg i mierzyła 55 cm. Jest 
pierwszym dzieckiem Marcina 
i Klaudii z Rypina 

MarcElina GabryElczyK
 urodziła się 28 maja, wa-

żyła 2,55 kg i mierzyła 52 cm. 
Jest córką Tomasza i Wiolety 
z Ośmiałowa, a siostrą Julki, 
Doriana, Damiana i Filipa

lEna ludWiSzEWSKa
 urodziła się 28 maja, 

ważyła 2,58 kg i mierzyła  
52 cm. Jest córką Bartło-
mieja i Pauliny z Janowa, 
siostrą Igora i Martyny oraz 
siostrą bliźniaczką Pawła

Nowi mieszkańcy 
powiatu i okolic
Rodzice, którzy chcą, by zdjęcie ich nowo na-
rodzonego dziecka znalazło się na naszych 
łamach, mogą przesłać je mailem na adres  
redakcja@wpr.info.pl.

– Bardzo dobrze się bawimy 
– krótko komentowały w ferwo-
rze zabawy przedszkolaki. – Tań-
czymy, śpiewamy i siedzimy przy 
bardzo dużym ognisku.

To wszystko prawda. Milu-
sińscy z nauczycielami w piątko-
wy poranek opuścili przutulne 
przedszkole „Nad rzeczką” i wy-
ruszyli do urokliwego Głęboczka, 
by na leśnej polanie malowniczo 
zlokalizowanej wśród lasów, 
świętować dzień dziecka. Scena 
szybko zamieniła się w taneczny 
parkiet i artystyczną estradę, bo 
przedszkolaki zaprosiły widow-
nię, wśród której główne miejsca 

zajmowali rodzice. Były więc pły-
nące prosto z serduszek piosenki 
i gorące tańce z iście brazylijską 
choreografią. Rodzice nie kryli 
dumy ze swoich pociech.

Spotkanie w Głęboczku miało 
charakter integracyjny i familij-
ny. Przedszkolna rodziny z „Nad 
rzeczki” miała czas na między-
pokoleniowe zabawy, rozmowy 
i miłe chwile przy ognisku.

– Przyjeżdżamy tu co rok, 
zawsze w dzień dziecka – mówi 
wychowawczyni maluchów. 
– Niektóre dzieci są więc już 
w Głęboczku po raz kolejny, 
a najmłodsze po raz pierwszy. 

Bawimy sie doskonale, dzieci 
najpierw występują przed zgro-
madzoną publicznością, po-
tem mamy pieczenie kiełbasek 
w ognisku i zabawy z animato-
rem. Cieszę się, że dopisała po-
goda.

I dzieci, i rodzice korzysta-
li z pięknej miejscówki i majo-
wej aury, bawiąc się doskonale 
w przedszkolnym gronie, o czym 
świadczyły uśmiechy na wszyst-
kich twarzach. My otrzymaliśmy 
medialny bilet na tę niezastąpio-
ną uroczystość.

Tekst i fot. lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Szczęśliwa przynęta
CIEKAWOSTKA  Chyba każdy z nas posiadał lub posiada samochód, do którego zawsze podchodził z no-
stalgią. Taki samochód nigdy się nie psuł i dostarczał nam sporo szczęścia. Również w świecie lotnictwa 
istniały podobne maszyny. Jedną z nich był pewien bombowiec, który był ostrzeliwany z każdej możliwej 
strony, a mimo to przetrwał

Bombowiec B26 był “koniem rob-
oczym” amerykańskiego lotnictwa 
podczas II wojny światowej. W skład 
załogi wchodzili piloci, nawigator, 
bombardier i strzelcy pokładowi. 
Każda załoga wybierała nazwę dla 
bombowca i dzielnie malowała na 
przodzie kadłuba logo maszyny. B26 
był produkowany na masową skalę. 
Niestety nie był maszyną idealną. 
Wkrótce po wejściu do służby załogi 
przezywały go określeniem “widow 
maker””, czyli “twórca wdów”. Inne 

zachowane określenia to “latająca 
trumna” i “prostytutka”. To ostat-
nie określenie pochodziło od słabej 
ochrony bombowca, który nie miał 
“nic do ukrycia” przed niemieckimi 
myśliwcami.

Średnia długość życia załogi 
B-26 podczas II wojny światowej 
wynosiła 6 tygodni. Największym 
zagrożeniem była obrona przeci-
wlotnicza wroga. Gdy pocisk 
wystrzelony z ziemi eksplodował 
tuż przy maszynie załoga miała 

bardzo małe szanse na uratowanie 
się. Amerykańscy piloci, by wrócić 
do domu, musieli wylatać 50 misji 
bojowych. Większość załóg ledwo 
zdołało osiągnąć ten wynik. Był 
jednak samolot, który wylatał 202 
misje. Nadano mu nazwę Flak Bait. 
Po polsku można to przetłumaczyć 
dosłownie “przynęta dla artylerii”.

Samolot był tak pechowy 
jak i szczęśliwy. Podczas służby 
otrzymał wiele ciosów. Mechanicy 
naliczyli w nim 1000 dziur. I to 
wszystko w zaledwie dwa lata 
służby. Dowódcą szczęśliwego bom-
bowca był porucznik James Farrell. 
To on wymyślił także nazwę dla 
samolotu. Zaczerpnął ją od swojego 
psa, który nazywał się Flea Bait. 
Już w pierwszej misji bombowej 
nad Holandią Amerykanie przesz-
li szkołę życia. Natknęli się na 
niemiecką obronę przeciwlotniczą 
wyposażoną w działa o kalibrze 
88 mm. Potrafiły wystrzelić 15-20 
pocisków na minutę i zadziwiały 
skutecznością. Porucznik Farell i jego 
załoga mieli swoj patent na działa 

przeciwlotnicze. Wywnioskowali, 
że Niemcy potrzebują 17 sekund na 
namierzenie bombowca i 13 sekund 
na przeładowanie działka. Dzięki 
temu wiedzieli kiedy zanurkować 
samolot i szybko zbombardować 
cel.

Mmimo wszystko niemal co 
misję odłamki pocisków z dział 
wbijały się w kadłub samolotu. Flak 
Bait dwukrotnie wracał do bazy 
na jednym sprawnym silniku, raz 
z płonącym silnikiem dwa razy bez 
systemu hydraulicznego i raz bez 
przyrządów nawigacyjnych. Lot-
nicy z dumą malowali na kadłubie 
samolotu czerwone bomby. Każda 
z nich oznaczała 5 szczęśliwie 
zakończonych misji. Czarne bomby 
oznaczały misje nocne. Na kadłubie 
namalowano także pięć czerwonych 
kaczek. Oznaczały one misje “na wa-
bia”. Były one najgorsze, ponieważ 
bombowiec wysyłano nad tery-
torium wroga, by odkryć pozycje 
dział przeciwlotniczych. Ostatnim 
malunkiem jest mała swastyka. 
Oznacza jedyny zestrzelony przez 

załogę niemiecki myśliwiec.
Porucznik Farrell i jego załoga 

wrócili do domu w 1944 roku. Sa-
molot Flak Bait trafił w ręce kole-
jnych pilotów. Nie chcieli zmieniać 
szczęśliwej nazwy maszyny. Nowy 
pilot Sherman Best po latach chwalił 
samolot: “B 26 był dobrą maszyną 
do lotu, ale wymagał ciągłej uwagi. 
Z czasem rosła moja miłość do tego 
samolotu. Był dobrze zbudowany 
i potrafił przyjąć mnóstwo ciosów”. 

Ostatnia misja Flak Bait odbyła 
się 18 marca 1946 roku. Polegała na 
locie na jedno z Bawarskich lotnisk. 
Było juz po wojnie. Olbrzymia flota 
bombowców nie była już potrzebna. 
Żołnierze rozmontowywali je i prze-
wozili pozyskany metal do hut. Całe 
szczęście Flak Bait nie podzielił losu 
innych maszyn. Samolot rozmon-
towano i przewieziono do USA, 
gdize do dziś zdobi salę muzeum 
lotnictwa w Park Ridge. Nie usu-
wano z niego niczego. Pozostała 
rdza, pył, zarysowania kadłuba 
i inne “wojenne pamiątki”.

(pw)

XX wiek

W cichej spokojnej wsi...
W 1931 roku ogólnopolskie media rozpisywały się o zdarzeniach, do których 
doszło w Małych Radowiskach w powiecie wąbrzeskim.

Głównymi aktorami 
wydarzeń byli bracia Julian 
i Wincenty Truszkowscy, Teofil 
Ulm, Anna Truszkowska i An-
toni Kasprzak. Wdowiec An-
toni Truszkowski był rolnikiem 
mieszkającym w Małych Radow-
iskach. Miał dwóch synów i córkę: 
Juliana, Wincentego i Annę. 
W 1930 roku wdowiec ożenił się 
po raz drugi. Małżeństwo nie 

było dobrze dobrane. Macocha nie 
dogadała się z dziećmi. Wiadomo, 
że dzieci i macocha kłóciły się 
o ziemię.

W końcu ojciec zdecydował, 
że wydzierżawi ziemię niejaki-
emu Czajce z Wąbrzeźna. Dzieci 
Truszkowskiego były wściekłe. 
Namówiły sąsiadów, by ci obr-
zucili kamieniami Czajkę, który 
przybył, by zaklepać dzierżawę. 

Oprócz rzucania kamieni ktoś 
oddał kilka strzałów. Czajka 
został lekko ranny. Łącznie na 
ławie oskrażonych znalazło się 
aż 11 mieszkańców wsi! Sąd był 
łaskawy. Uznał winę, ale skazał 
na najwyżej kilkumiesięczne 
wyroki. Sprawa została na tyle 
załagodzona, że o Małych Radow-
iskach nie pisano już w gazetach.

(pw)

XX wiek

Franciszek i marcelowanie
Franciszek Świtalski z Wąbrzeźna został mistrzem czesania fryzur na Pomo-
rzu w 1935 roku.

Obecnie mamy wiele sa-
lonów fryzjerskich, ale nie 
ma cechu fryzjerskiego czyli 
organizacji, która łączyłaby 
właścicieli zakładów i dbała 
o jakość wykonywanych usług. 
Dawniej fryzjerzy byli zrzeszeni 
w cechu rzemieślniczym. Jednym 
z jego zadań było organizowanie 
konkursu fryzjerskiego. W 1935 
roku mistrzem został Franciszek 
Świtalski z Wąbrzeźna.

Zawody były bardzo cieka-
we. Brało w nich udział 15 na-
jlepszych fryzjerów z całego 
Pomorza. W sali Hotelu Pomor-
skiego w Kościerzynie mieli za 
zadanie wykonać czesanie dam-
skie. W latach 30-tych fryzjer 
musiał wykonać na głowie 
modelki charakterystyczne fale. 
Był to ówczesny krzyk mody. 
Ponieważ fale wymyślił fryzjer 
François Marcel ich wykony-

wanie nazywano “marcelow-
aniem”. Włosy należało falować 
na palcach i utrwalać przy po-
mocy gumy indyjskiej. Marce-
lowanie nie mogło odbywać się 
przy pomocy lokówek, ponieważ 
te psułyby naturalny efekt. To 
wszystko sprawiało, że wyczyn 
Świtalskiego z Wąbrzeźna można 
uznać za jeszcze wiekszy.

(pw)

Pomysły na 
Zielone Świątki
Zielone Świątki przed wojną były bardzo przy-
jemnym świętem i to niekoniecznie z religijnego 
punktu widzenia. Oto jak świętowano je w Golu-
biu w 1935 roku.

XX wiek

Zielone Świątki przypadały 
w okresie, gdy pogoda była już 
na tyle dobra, że organizowano 
potańcówki. W Golubiu czyniono to 
nad Drwęcą. Orkiestra grała do nocy, 
czasem odbywały się iluminacje, 
czyli rozpalano świece, itd. W 1935 
roku po raz pierwszy rozegrano 
także Długodystansowy Wyścig 
Kajakowy Mistrzostwo Pomorza. 
Trasa mierzyła 54 km. Kajakarze 
startowali z Golubia, a kończyli 
w Toruniu. Za ścigającymi ruszał 
rekreacyjny spływ kajakowy.

Kajakarze z Torunia i innych 

miast w Golubiu nocowali w swoich 
namiotach. Wieczorem w dniu 
Zielonych Świątek zwiedzali golub-
ski zamek. Rajd wyruszał z Golubia 
o 5 rano. Krótki postój robiono na 
zwiedzanie i wypoczynek nad jezi-
orem Okonin. Punktem zbornym 
przed wpłynięciem wspólnie do To-
runiu były ruiny zamku w Złotorii. 
Pomysł wyścigu jak i spływu jest 
bardzo ciekawy i być może ktoś 
pokusi się o wskrzeszenie tych im-
prez po tylu latach.

(pw)
fot. ilustracyjne
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Każdy mógł zaśpiewać
LIPNO  W środę 29 maja na scenie kina Nawojka zaśpiewali najlepsi soliści z całego powiatu lipnowskiego. 
Grand Prix tegorocznego konkursu „Śpiewać każdy może” zdobyła Alicja Leśniewska

O G Ł O S Z E N I E

Organizatorem tego presti-
żowego dla naszych młodych 
wokalistów konkursu jest Miej-
skie Centrum Kulturalne w Lip-
nie, patronem burmistrz Paweł 
Banasik. Tegoroczne zmagania 
umiejętnie poprowadził, dodając 
uczestnikom otuchy, dyrektor 
MCK Arkadiusz Świerski, a czuj-
nym uchem i okiem oceniło 
występy jury w składzie: Joanna 
Karkoszka, Małgorzata Żarecka 
Ziółkowska i Miłosz Makowski.

– Pierwszy raz występuję na 
takiej wielkiej scenie, więc nie 
mogę się juz doczekać mojej ko-
lejki – zdradziła nam Marysia.

Królowały piękne piosenki, 
gustowne stroje, gracja, wdzięk, 
nie obyło się bez tremy i nie-
wielkich potknięć, ale konkurs 
przebiegł sprawnie, w doboro-
wym towarzystwie wokalnym. 
W najmłodszej kategorii wie-
kowej uczniów klas I-III szkół 
podstawowych wygrała Patrycja 

Koszytkowska z Wólki. Drugie 
miejsce wyśpiewała sobie Julia 
Buczkowska, trzecie Wiktoria 
Rykowska, a wyróżnienie Karo-
lina Górzyńska.

Aleksandra Ziółkowska wy-
grała wśród uczniów klas IV-VI. 
Drugie miejsce zdobyła Gabriela 
Grodzicka, trzecie Łucja Krzysz-
toforska, a wyróżnienia: Marika 
Mandla, Natalia Redecka, Dawid 
Gilewski.

W kategorii wiekowej 
uczniów klas VII-VIII szkół pod-
stawowych zwyciężyła Alicja 
Mosakowska. Drugie miejsce 
zdobył Szymon Buczkowski, 
trzecie Nikola Celmer, a wyróż-
nienia: Martyna Przybyszewska, 
Malwina Ziółkowska i Oliwia 
Rutkowska.

Grand Prix tegorocznego 
konkursu „Śpiewać każdy może” 
zdobyła Alicja Leśniewska. Ko-
lejna edycja już za rok.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Auto-Moto
Części i akcesoria

Auto-Zarębski-części i akcesoria samochodo-
we, 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, klimaty-
zacja, naprawy bieżące, Golub-Dobrzyń,  ul. 
Dziewanowskiego 22, tel. 602 199 314

Auto częśći AiR, Golub-Dobrzyń, ul. Tulipano-
wa 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, Wąbrzeź-
no,  ul. Wolności 48, tel. 731 600 310

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

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-
Gabar 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, ser-
wis, tel. 56 683 30 17

Auto Check-klimatyzacja, elektryka sam., ob-
sługa, naprawa, tel. 882 510 025

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

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

Auto Gaz-montaż instalacji gazowych, mecha-
nika pojazdowa, tel. 600 055 664

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

G.Nowakowski-auto naprawa, handel wulkani-
zacja, 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 samocho-
dowa, 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 po-
wypadkowe, 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 po-
jazdowa, wulkanizacja, geometria 3D, serwis 
klimatyzacji, Auto Pomoc 24h, Skępe, Józefko-
wo 4, tel. 508 086 766

Nowy serwis tachografów, legalizacja, naprawa, 
pobieranie danych analogowe i cyfrowe, Brod-
nica, 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 obrocie nieruchomościami. Oferujemy pro-
fesjonalne przeprowadzenie każdego rodzaju 
transakcji w nieruchomościach, Golub-Do-
brzyń, ul. Pod Arkadami 11, tel. 531 795 462

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

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

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

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

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

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

Sprzedam 4 działki - 30a, nad jeziorem, jedna 
z budynkiem gospodarczym i małym stawem, 
Miliszewy 40, jezioro Kotlewo, tel. 604 111 
601 

Sprzedam dom z działką 150 tys., Wąbrzeźno, 
tel. 500 864 052   

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

Zatrudnimy pracowników do firmy pro-
dukcyjnej w Ostaszewie k. Torunia, 2 
zmiany, wolne weekendy i darmowy 
dojazd do pracy. Zadzwoń lub wyślij 
smsa „produkcja” 608549221”

Zatrudnimy mechanika maszyn i urządzeń pro-
dukcyjnych - atrakcyjne warunki zatrudnienia 
i umowa o pracę. Alpha Dam Sp. z  o.o., 87-
207 Dębowa Łąka 45, e-mail: info@alphadam.
com,  tel. 56 646 20 07 

Sprzedam jałówki cielne, tel. 889 121 732

Sprzedam kurczaki brojlery do uboju 
15.06.2019 tel. 693-110-176 

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

Budowlano/remontowe
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

Projektornia-meble na wymiar: m.in. kuchenne, 
biurowe, szafy przesuwne. Wyposażenia firm, 
aptek, przychodni lekarskich, inst. pożytku pu-
blicznego, tel. 662 116 657

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Schody drewniane, układanie podłóg/parkie-
tów, cyklinowanie, balustrady, tarasy, meble 
ogrodowe, Tłuchowo, tel. 602 636 101

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

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E
Pracowników niepełnosprawnych. Praca 
w magazynie. Darmowy dojazd. Ostaszewo, 
tel. 606 829 141   

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: rol-
nicze, 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 kar-
piowatych, Wielka Łąka 61, tel. 606 638 810

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

Kurczaki brojlery wiejskie z własnego 
chowu, żywe lub oskubane, sprzedaż 
na koniec lipca, zapisy na telefon, 
możliwy dowóz, cena 6 zł/kg, tel. 538 
324 325

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

Usługi koparko ładowarką/wywrotką, meliora-
cje, odwodnienia, pomiary spadków, eko szam-
ba, Wola 9a, tel. 698 481 967

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OSK UT. Jabłoński Maciej-prawo jazdy kat. A, 
B, B+E, C, C+E, Tłuchowo, tel. 502 452 902
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ORGANIZUJEMY:
wesela, chrzciny, komunie, konsolacje (stypy),

spotkania okolicznoœciowe

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty

R E K L A M A

Ul. Szosa Rypiñska 26
87-400 Golub-Dobrzyñ (obok Urzêdu Pracy)

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

Ul. Szosa Rypiñska 26
87-400 Golub-Dobrzyñ (obok Urzêdu Pracy)

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

Ul. Szosa Rypiñska 26
87-400 Golub-Dobrzyñ (obok Urzêdu Pracy)

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

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

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

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

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

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042
Sklady opału

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Półwysep Wądzyn-hotel, restauracja, tel. 667 
652 20

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

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

Ubezpieczenia
M. Kiełkowska, ubezpieczenia OC, AC, majątkowe, 
Zbójno, tel. 506 032 523

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zdrowie
Poradnie

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

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

Rehabilitacja

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

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

Kupię bryczkę lub sanie konne, tel. 533 892 718 

Sprzedam kanapę, garderobę, dywan, futro, Golub-
Dobrzyń, tel. 532 834 892 
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Świętowali w zbytkowie
GMINA LIPNO  Sołtys, Koło Gospodyń Wiejskich oraz członkowie Ochotniczej Straż Pożarnej wspólnie zor-
ganizowali dzień dziecka i dzień matki, podczas których nie zabrakło atrakcji i smacznego poczęstunku

Spotkanie miało na celu 
zintegrowanie lokalnej społecz-
ności, a także członków rodzin, 
dlatego w tym dniu to mamy 
recytowały wiersze dla swoich 
dzieci. Ich wystąpienia można 
było zobaczyć na scenie świetli-
cy wiejskiej. Atrakcją dla dzieci 
był także przyjazd wozu stra-
żackiego OSP z Zadusznik.

– Strażacy wszystkich zmo-
czyli wodą. Dzieci miały także 
możliwość wsiąść do strażackiego 
wozu i przejechać się nim. Chęt-

ni uczestnicy próbowali swoich 
sił także z uruchomieniem sy-
reny strażackiej – relacjonował 
sołtys Zbytkowa, Piotr Lubrant.

Dla uczestników przygoto-
wano słodki poczęstunek. Nie 
brakowało ciast, gofrów, lo-
dów, a także tortu. Każda mama 
i dziecko otrzymali także sym-
boliczne prezenty.

Tekst i fot. Natalia 
Chylińska-Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Trzy w jednym
Trzy święta obchodzono w miniony weekend 
w Niepublicznym Przedszkolu „Zielona Kraina” 
w Krojczynie.

Na wspólnym pikniku spo-
tkały się całe rodziny. Święto-
wano Dzień Dziecka, Dzień Mat-
ki oraz Dzień Ojca. Z tej okazji 
rodzice wcielili się w postaci 
z bajek. Wśród nich była księż-
niczka, zła wiedźma i siedmio-

ro krasnoludków. Wszystko na 
potrzeby spektaklu „Królewna 
Śnieżka”, który przygotowali dla 
swoich dzieci.

To jednak nie jedyne atrak-
cje tego dnia. Na uczestników 
pikniku czekał słodki poczęstu-

nek. Można było uczestniczyć 
również w wspólnym grillowa-
niu. Dzieci chętnie korzystały 
z karuzeli i dmuchańców, które 
dla nich przygotowano.

Tekst i fot. Natalia 
Chylińska-Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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oni trzymają formę
KIKÓŁ  31 maja na Placu Kościuszki zgromadziła się młodzież ze Szkoły Podstawowej im. I. A. Zboińskiego 
w Kikole, aby podsumować realizowany przez cały rok program  profilaktyczny „Trzymaj formę”

Ogólnopolskim organizato-
rem programu jest Państwowa 
Inspekcja Sanitarna. Celem pro-
gramu była edukacja w zakresie 
kształtowania nawyków żywie-
niowych poprzez promocję ak-
tywnego stylu życia i zdrowe-
go odżywiania się oraz walka 
z nałogami. W szkole odbyło się 
wiele konkursów, m.in.: konkurs 
wiedzy o zdrowiu, konkurs w j. 
angielskim „Piramida zdrowia” 
i „Zdrowe menu”, konkursy pla-
styczne – plakat „Zdrowe odży-

wianie”, i „Nie nałogom”. Laure-
atom zostały wręczone nagrody 
ufundowane ze środków Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Kikole.

– Następnie młodzież prze-
szła ulicami Kikoła, głosząc ha-
sła promujące zdrowy styl życia 
i walkę z nałogami. Uczniowie 
częstowali społeczność Kiko-
ła własnoręcznie wykonanymi 
przysmakami, owocami i wa-
rzywami. Dziękujemy policji za 
troskę o bezpieczny przemarsz 

uczniów ulicami Kikoła – mówi 
Elżbieta Mielicka, pedagog  
szkolny.

Projekt realizowali pod kie-
runkiem i opieką nauczycieli: 
Beaty Orylskiej, Anny Kroplew-
skiej, Ewy Żuchowskiej, Marze-
ny Dankowskiej, Agnieszki Kwi-
dzyńskiej, Marzanny Jagielskiej, 
Małgorzaty Szymańskiej, Irene-
usza Bednorza i Elżbiety Mielic-
kiej.

(ak), fot. Józef 
Myszkowski

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Kikół

Dzień Dziecka na wesoło
Ośrodek Kultury Gminy Kikół oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kikole zaprosiły 
wszystkie dzieci z gminy Kikół na Gminny Dzień Dziecka oraz IV Weekend ze 
strażakami w Kikole.

Jak zwykle było mnóstwo 
atrakcji z pokazami strażacki-
mi, animacjami, zwiedzaniem 
radiowozu policyjnego czy sma-
kołykami. Dzieci zabawiały też 

bajkowe postacie, nie sposób 
było się nudzić. Podsumowano 
konkurs plastyczny pn. „Dniem 
czy nocą straż pożarna spieszy 
nam z pomocą”. Patronatem 

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

imprezę objęli starosta lipnow-
ski Krzysztof Baranowski i wójt 
Józef Predenkiewicz.

(ak), fot. Józef 
Myszkowski

Bajkowo dla dzieci
W piątek 31 maja z okazji Dnia Dziecka w Dobrzyń-
skim Domu Kultury „ŻAK” odbyło się niezwykłe 
przedstawienie.

Dobrzyń nad Wisłą

Rodzice dzieci z przedszkola 
„Zielona Kraina” w Krojczynie przy-
gotowali dla najmłodszych miesz-
kańców gminy przedstawienie pod 
tytułem „Królewna Śnieżka”. Akto-
rzy wystawili klasyczną wersję ba-
śni braci Grimm. Na scenie oprócz 
Śnieżki pojawiła się zatem okrutna 
królowa, siedmioro krasnoludków, 
a także królewicz, który wyzwolił 
Śnieżkę z klątwy złej macochy. Nie 
zabrakło także magicznego lustra, 
które informowało królową o jej 

urodzie i poczynaniach ślicznej 
Śnieżki.

W sumie w „ŻAKU” odbyły się 
dwa występy, na które przyby-
ły przedszkolaki i uczniowie klas 
pierwszych ze wszystkich szkół 
i przedszkoli z gminy Dobrzyń nad 
Wisłą. Nie zabrakło także życzeń 
dla najmłodszych i słodkiego po-
częstunku, na który zaproszono 
dzieci po występie.

(ak), fot. nadesłane
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Maraton na 277 kolarzy
kolrastwo  1 czerwca o godzinie 11.00 z PUK Areny ruszył trzeci Lipa MTB Maraton zorganizowany 
przez stowarzyszenie „Zielona Lipa”. Na trzech dystansach pojechało 277 kolarzy z całej Polski

– Cieszę się, że uczestnicy 
maratonu MTB przyjęli nasze za-
proszenie i przyjechali do Lipna 
na trzecią już edycję maratonu 
– mówił burmistrz Lipna Paweł 
Banasik. – Serce się raduje, gdy 
widzę na pobliskim parkingu sa-
mochody z całej Polski. Stowa-
rzyszenie „Zielona Lipa” to fanta-
stycznie zakręceni ludzie z bardzo 
dobrymi pomysłami i bez nich 
tego maratonu by nie było. Życzę 
sukcesów każdemu, a dzieciom 
z okazji przypadającego dzisiaj 
ich święta życzę radosnego, bez-
troskiego dzieciństwa i doskona-
łej zabawy.

Była i doskonała zabawa, 
i udany maraton. Dzieci poje-

chały na dystansie 8 kilometrów 
w doskonałym towarzystwie, bo 
z włodarzem Lipna. Paweł Bana-
sik zdradził nam, że będzie zamy-
kał peleton, by służyć wsparciem 
i pomocą w razie ewentualnej nie-
dyspozycji najmłodszych uczest-
ników maratonu. Najszybciej do 
mety dotarła Zuzanna Podgórska 
z Rypina. Zaraz za nią przyjecha-
ła Wiktoria Łukaszewska z Brzu-
zego, a trzecia była Aleksandra 
Kowalska z Wąbrzeźna. Najszyb-
szym kolarzem wśród chłopców 
był w sobotę Filip Dorsch z Byd-
goszczy. Do mety dotarł przed 
Hadrianem Gruszewskim z Mła-
wy i Kacprem Bedrą z Nowego 
Miasta Lubawskiego. Widać więc 

jak wielką popularnością wśród 
kolarzy amatorów z odległych za-
kątków kraju cieszy się lipnowski 
maraton z powodzeniem odby-
wający się na niezwykłym obiek-
cie, czyli w PUK Arenie.

– Jesteśmy z burmistrzem 
Lipna gospodarzami tego miejsca 
– mówił na PUK Arenie prezes 
spółki PUK Marcin Kawczyński. 
– Moja pierwsza miłość to moto-
cross i element tego motocrossu 
uczestnicy maratonu będą mieli, 
przejeżdżając ostatnie 500 me-
trów trasy przez jedyną w Polsce 
halę motocrossową PUK Areny. 
Nie wiem, czy wszystkim spodo-
ba się ten odcinek. Jeśli dla kogoś 
będzie to zbyt uciążliwe to z góry 

przepraszam, ale jest to element 
ekstremalny motocrossowy. Każ-
dy, mam nadzieję, da sobie radę. 
Witam serdecznie u nas już po 
raz trzeci. Staramy się coraz lep-
szą infrastrukturę zapewniać 
zawodnikom rowerowym, moto-
crossowym i uczestnikom innych 
imprez odbywających się niemal-
że co tydzień na PUK Arenie. Ja 
muszę zdradzić, że coraz bardziej 
wkręcam się w MTB, dzisiaj poja-
dę, myślę że szału nie będzie, ale 
wstydu też nie. Wszystkim życzę 
bezpiecznego dotarcia do mety.

I wszystkim udało się bez-
piecznie wyruszyć i dotrzeć. 
Przed startem organizatorzy za-
dbali o profesjonalną rozgrzew-

kę, a potem o bezpieczeństwo na 
trasie i doskonałą atmosferę na 
PUK Arenie. Każdy otrzymał ko-
szulkę i pamiątkowy medal. Do-
rośli jechali 28 lub 55 kilometrów. 
Stowarzyszeniu „Zielona Lipa” 
w organizacji tej, jak okazało się, 
w pełnym tego słowa znaczeniu 
ogólnopolskiej imprezy, towa-
rzyszyli Urząd Miejski w Lipnie, 
Kujawsko-Pomorski Urząd Woje-
wódzki i PUK Arena.

W minionym roku, jak przy-
pominają organizatorzy, w dru-
gim maratonie pojechało ponad 
250 osób, teraz 277. Lipnowski 
maraton rozkręca się więc na do-
bre. Do tematu powrócimy.

tekst i fot. lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
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Karatecy w gazie
1 czerwca odbyły się w Kożuchowie Mistrzostwa wo-
jewództwa lubuskiego, które zdominowane zostały 
przez zawodników Lipnowskiego Klubu Kyokushin 
Karate.

Sporty walki

Po raz kolejny zawodni-
cy LKKK pokazali, że są w wy-
sokiej formie. 11 zawodników 
podopiecznych sensei Pawła 
Olszewskiego – 4 Dan wystąpi-
ło podczas wistrzostw w Kożu-
chowie, zdobywając łącznie 11 
medali i tym samym 2. miejsce 
drużynowo. 6 złotych, 3 srebrne 

i 2 brązowe to bilans końcowy.
2 złote medale zdobyła Ka-

sia Gabrychowicz w kumite 
i kata młodziczek. Złoty medal 
medal wywalczyła Klaudia Mi-
kołajczyk w kumite kadetek. 
Złoty medal wywalczył również 
Szymon Górczyński w kumite 
kadetów. Złoty medal w kumi-

te zdobył Bartosz Prażniewski, 
który wywalczył też brązowy 
medal w kata kadetów. Kolejny 
złoty medal zdobył Szymon Ma-
jewski w kumite juniorów i brą-
zowy w kata. 2 srebrne medale 
zdobyła Marta Majewska w kata 
i kumite kadetek oraz srebrny 
medal wywalczył Staś Szojda 
w kumite młodzików.

– To już końcówka sezo-
nu, lecz walczymy do końca. 
Przed nami jedne mistrzo-
stwa, międzynarodowy turniej, 
który odbędzie się 15 czerwca 
w Szczecinie i liczymy że rów-
nież przywieziemy wiele medali 
– mówi Paweł Olszewski.

(ak), fot. nadesłane

Pierwszy taki bieg
23 czerwca o godzinie 11.00 z PUK Areny wystartu-
je pierwszy bieg leśny zorganizowany przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zapisy już trwają.

Rekreacja

– Bieg jest darmowy, nie ma 
ograniczeń wiekowych – informu-
je dyrektor lipnowskiego ośrodka 
sportu Krzysztof Spisz. – Zapisy 
już trwają, o zakwalifikowaniu się 
decyduje kolejność zgłoszeń, bo 
maksymalnie możemy zapisać 120 
osób. Będzie to pierwszy taki bieg, 
czyli bieg leśny. Ruszamy z PUK 
Areny. Dystans do pokonania to 5 
kilometrów. Zapraszam.

Patronem medialnym biegu 
leśnego jest tygodnik CLI. Zapisy-

wać się można telefonicznie pod 
numerem 663 952 400 w godzinach 
od 8.00 do 20.00. Te wyjątkowe 
zmagania sportowe na rozpoczęcie 
wakacji organizuje Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Lipnie przy 
współudziale Urzędu Miejskiego 
w Lipnie i Nadleśnictwa Dobrzeje-
wice. Bieg wystartuje w niedzielę 
23 czerwca o godzinie 11.00 z PUK 
Areny. Relację z akcji biegowej za-
mieścimy tradycyjnie w CLI.

tekst i fot. lidia Jagielska


