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Rodzice mówią 
NIE łączeniu klas

DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Władze miasta i gminy przymierzają się 
do połączenia w jedną dwóch klas piątych Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w przyszłym roku szkolnym. Zdecydowanie 
sprzeciwiają się temu rodzice dzieci, a wyraz tego dali na ostatniej 
sesji rady miasta członkowie rady rodziców

CZWARTEK

ISSN: 1689–8664

nr 19/2019 (530)

9 MAJA 2019

1,99 zł
w tym 5% VAT

Dobrzyń naD wisłą

zadłużają się, bo... 
nie mają wyjścia

str. 3
REDAKCJA

tel. 662 061 331

wielgie

nikłe zainteresowanie 
„piątką Pis-u”

str. 3

O
 G

 Ł
 O

 S
 Z

 E
 N

 I 
E

liPno/gmina 
liPno/Powiat

razem świętowali 
3 maja

str. 6

Łączenie klas w szkołach pod-
stawowych nie jest pomysłem 
nowym. Najczęściej podyktowa-
ne jest względami demograficz-
nymi i oczywiście finansowymi. 
Można to nazwać szeroko pojętą 
optymalizacją. I o zoptymalizowa-
nie funkcjonowania dobrzyńskiej 
podstawówki zapewne chodzi 
włodarzom miasta i gminy. Tyle, 
że koncepcja ta ewidentnie nie 
przypadła do gustu rodzicom pod-
opiecznych szkoły.

Czworo członków rady rodzi-
ców przy SP im. Marii Konopnic-
kiej napisało petycję do burmi-
strza Piotra Wiśniewskiego, którą 

odczytano w wolnych wnioskach 
podczas kwietniowej sesji rady 
miasta. Oficjalnie pismo wpłynę-
ło do urzędu 5 kwietnia. Na se-
sji, która odbyła się 25 kwietnia, 
sprawa ujrzała światło dzienne. 
Autorzy petycji zwracają się do 
włodarza o zaniechanie zamiaru 
połączenia klas piątych w przy-
szłym roku szkolnym. Podają sze-
reg argumentów, które ich zda-
niem są zdecydowanie ważniejsze 
niż choćby kwestie finansowe.

– Nie zgadzamy się na łą-
czenie klas, ponieważ zgodnie 
z Ustawą o systemie oświaty gwa-
rantowano nam, iż po jej noweli-

zacji podział uczniów klasy szkoły 
podstawowej będzie dokonywany 
wg roku i miesiąca urodzenia, po-
czynając od najmłodszych. Pod-
kreślamy, iż tworzenie klas, gdzie 
łączy się dzieci z dwóch roczni-
ków, tj. 2008 i 2009 w piątej klasie 
jest naszym zdaniem krzywdzą-
cym działaniem dla dzieci przede 
wszystkim młodszych, które wy-
kazują wolniejsze tempo nauki 
i pracując na lekcji indywidualnie, 
często nie są w stanie dorównać 
starszym uczniom. W tej samej 
klasie znajdują się dzieci dziesię-
cioletnie, jedenastoletnie, a nawet 
prawie dwunastoletnie. Łączenie 
uczniów w różnym wieku w jednej 
klasie powoduje najwięcej pro-
blemów dzieci młodszych. Często 
nie pojawiają się one na początku 
nauki, czasem dopiero w IV albo V 
klasie okazuje się, że część młod-
szych dzieci jest słabsza manual-
nie, sportowo, a przede wszystkim 
mniej dojrzała emocjonalnie – na-
pisali do burmistrza członkowie 
rady rodziców.

Autorzy petycji wymienili sze-
reg niekorzystnych, ich zdaniem, 
czynników pojawiających się przy 
łączeniu klas z dwóch roczników. 

Dokończenie na str. 2

Na sesji RM odczytano petycję z prośbą o niełączenie 
klas SP w Dobrzyniu nad Wisłą

Powiat

Maturzyści 
ruszyli do boju
Punktualnie o 9.00 rano w poniedziałek 6 maja ma-
turzyści w całym kraju przystąpili do egzaminu doj-
rzałości. Na pierwszy ogień poszedł język polski.

Nie inaczej było oczywiście 
w powiecie lipnowskim, gdzie do 
egzaminu dojrzałości przystąpili 
absolwenci czterech publicznych 
placówek prowadzonych przez po-
wiat. To Zespół Szkół im. Romualda 
Traugutta i Zespół Szkół Technicz-
nych z Lipna, Zespół Szkół im. Wa-
leriana Łukasińskiego w Skępem 
oraz Zespół Szkół im. Związku Mło-
dzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad 
Wisłą. My odwiedziliśmy w ponie-
działkowy poranek Liceum Ogól-
nokształcące im. R. Traugutta. Tam 

uczniowie kilku klas maturalnych 
przystąpili do egzaminu z części 
podstawowej języka polskiego. 
Teraz przed nimi cała maturalna 
batalia, kolejne przedmioty i testy 
podstawowe oraz rozszerzone do-
tychczas zdobytej wiedzy.

Jakie nastroje towarzyszyły 
młodym ludziom na inauguracji? 
Czy był stres? Oglądajcie obszerną 
fotorelację na naszym portalu lip-
no-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Mieszkańcy mają głos
POWIAT  Rajcy powiatowi jednogłośnie uchwalili zasady 
wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkań-
ców powiatu lipnowskiego. Projekt uchwały poparty pod-
pisami 300 mieszkańców może złożyć pod obrady rajców 
powiatowych teraz także grupa 5 osób tworzących Komitet 
Inicjatywy Uchwałodawczej

– W związku ze zmianą usta-
wy o samorządzie powiatowym 
rozszerzona jest możliwość ini-
cjatyw uchwałodawczych – wy-
jaśnia przewodnicząca rady po-
wiatu w Lipnie Anna Smużewska. 
– Teraz, oprócz zarządu, grupy 
radnych, może wnioskować tak-
że komitet inicjatywy uchwało-
dawczej.

Komitet ten musi składać 
się z 5 lub więcej osób. Wnio-
sek musi być poparty 300 lub 
więcej podpisami mieszkańców 
posiadających czynne prawo wy-
borcze do rady powiatu lipnow-
skiego. Projekt uchwały należy 
złożyć w formie papierowej lub 
elektronicznej do przewodniczą-
cego rady powiatu w Lipnie. Musi 
on spełniać wszelkie wymagania 

formalne i prawne, a jeśli tak nie 
jest, przewodniczący rady wzywa 
osoby upoważnione przez komi-
tet inicjatywy uchwałodawczej 
do uzupełnienia braków formal-
nych w określonym terminie.

– Nie oznacza to, że zabiera 
się inicjatywę radnym, bo i tak 
zawsze rada ostatecznie decydu-
je – wyjaśnia starosta lipnowski 
Krzysztof Baranowski. – Jeste-
śmy bardzo otwarci na inicjaty-
wę społeczną, ale wszystko trze-
ba dobrze przemyśleć. Wszelkie 
wnioski o wydatkowanie środ-
ków nie mają racji bytu, bo orga-
nem wykonawczym i odpowie-
dzialnym za wykonanie budżetu 
jest zarząd powiatu. Budżet nie 
jest z gumy. Mile widziane są 
tylko wnioski przemyślane, per-

spektywiczne.
Mieszkańcy powiatu lipnow-

skiego, którzy zechcą złożyć swój 
projekt uchwały, muszą więc 
powołać komitet składający się  
z 5 lub więcej osób, zebrać 300 
lub więcej podpisów, napisać 
projekt i złożyć do rady powia-
tu. Przewodniczący zawiadomi 
osoby wskazane przez komitet 
o planowanej sesji, na której bę-
dzie rozpatrywany wniosek oby-
watelski.

Poprawnie przygotowany 
i złożony projekt uchwały au-
torstwa Komitetu Inicjatywy 
Uchwałodawczej jest równo-
znaczny z projektem uchwał 
przygotowywanych przez radę 
powiatu.

Lidia Jagielska

Powiat

Dzielą sprawiedliwie
Radni powiatowi jednogłośnie uchwalili podział 
środków z Państwowego Funduszu Refabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Zmniejszy się dofinansowanie 
do turnusów rehabilitacyjnych, dzięki czemu z po-
mocy będzie mogło skorzystać więcej mieszkańców 
naszego powiatu.

Do podziału na ten rok był 
1 mln złotych. I rajcy musieli te 
środki z PFRON-u sprawiedliwie 
podzielić na poszczegółne potrze-
by, by mogło z nich skorzystać jak 
najwięcej osób niepełnosprawnych. 
Kwotę 533 tysięcy złotych przezna-
czono dla Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Lipnie, z których korzysta 
30 osób niepełnosprawnych.

– Pozostała kwota, po zaopi-
niowaniu przez powiatową radę 
osób niepełnosprawnych i po de-
cyzji zarządu powiatu, trafiła do 
właściwych komisji – wyjaśnia 
starosta lipnowski Krzysztof Bara-
nowski. – Środków jest za mało, 
potrzebujących jest dużo. Samych 
wniosków na turnusy rehabilitacyj-
ne jest około 160-170. Znaleźliśmy 
sposób, by jak najwięcej ludzi mo-
gło skorzystać z turnusów reha-
bilitacyjnych. Jest to zmniejszenie 
dopłaty do turnusu.

Radni uchwalili dopłatę do 
przyznanego po pozytwnym za-
opiniowaniu przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie turnu-
su rehabilitacyjnego na poziomie  
1 tysiąca zlotych dla osoby niepeł-
nosprawnej i 700 złotych dla opie-
kuna.

– W ten sposób zabezpieczymy 
środki z tego podziału na około 110-
120 osób, to jest i tak dużo – mówi 
starosta Baranowski. – Koszty wy-

kupu turnusów też wzrosły. Naj-
droższe są te w miesiącach letnich, 
od czerwca do sierpnia, ale przecież 
niepełnosprawni mogą korzystać 
z turnusów we wrześniu, paździer-
niku czy maju.

Na likwidację barier architek-
tonicznych jest 60 tysięcy złotych 
w tym roku, są środki na sprzęt 
rehabilitacyjny i inne wydatki ko-
nieczne w przypadku niepełno-
sprawnych. Powiat musi dzielić 
tyle, ile otrzymuje z PFRON-u. Cza-
sem zdarza się, że fundusz jeszcze 
coś w ciągu roku dorzuci, ale nie 
zawsze.

– W tamtym roku nie otrzy-
maliśmy dodatkowych środków 
z PFRON-u, jak będzie teraz, nie 
wiem – wyjaśnia Krzysztof Bara-
nowski. – Zdarzały się takie lata, 
że we wrześniu otrzymywaliśmy 
jeszcze 70-80 tysięcy złotych. Tym, 
czym mamy, dzielimy się z niepeł-
nosprawnymi, by mogli się rehabi-
litować. Podkreślam, że największa 
pozycja to turnusy rehabilitacyjne. 
Wniosków jest dużo, a funduszy 
tyle, ile przesłał nam PFRON. Osób 
niepełnosprawnych na terenie po-
wiatu lipnowskiego mamy bardzo 
dużo i każdy ma prawo ubiegać się 
o dofinansowanie po to, by jak naj-
sprawniej poruszać się i żyć.

Lidia Jagielska

W  s k r ó c I e
GMINA LIPNO
kolejna studnia na wszelki wypadek 
Władze gminy Lipno opracowują koncepcję budowy Stacji Uzdatniania Wody w Rumunkach 

Karnkowskich. Mimo, że gmina obecnie nie ma problemu z dostarczaniem wody mieszkańcom, to 
władze widząc możliwość pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę 
kolejnej studni, postanowiły podjąć się tego zadania inwestycyjnego, a tym samym zabezpieczyć od-
biorców wody na wypadek awarii czy nieprzewidzianych okoliczności skutkujących ewentualnymi 
problemami z dostarczeniem wody. Trwają już rozmowy o zakupie gruntów w Rumunkach Karnkows-
kich, zabezpieczone są środki na wykup gruntów.

LIPNO
Przedszkolaki znowu obudzą 
9 maja w kinie Nawojka społeczność Zespołu Przedszkoli Miejskich im. Czesława Janczarskiego oraz 

komitet organizacyjny “Wesprzyjmy dzieci w śpiączce” wystawi dwa przedstawienia charytatywne na 
rzecz kliniki Budzik reprezentowanej przez synową patrona naszego przedszkola i wielką przyjaciółkę 
naszych milusińskich Ewę Błaszczyk-Janczarską. Cegiełki w cenie 7 złotych można nabywać w sekreta-
riacie przedszkola. Spektakle pod tytułem “Dwie Dorotki” odbędą się o godzinie 9.30 i o godzinie 11.30 
w kinie Nawojka w Lipnie. Reżyserką jest Mariola Kowalska. Na scenie zobaczymy dzieci, nauczycieli 
i rodziców oraz przyjaciół przedszkola. Zabawa i doznania artystyczne najwyższej próby są gwaran-
towane. Całość zebranych środków wesprze funkcjonowanie kliniki Budzik w Warszawie.

LIPNO
Awans małych aktorów 
Młodzi artyści kształcący się w Miejskim Centrum Kulturalnym zakwalifikowały się do występu 

w 45 edycji Rypińskiej Wiosny Teatralnej. Nasze “Kukiełczaki” i “P. Teatrzyk” wystawią spektakl “Gdy lew 
wybiera się do fryzjera” wyreżyserowany przez Annę Sawicką-Borkowicz.

GMINA WIeLGIe
krajowy sukces przedszkolaków 
Antoni Pęzik z zerówki Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach zwyciężył 

w ogólnopolskim konkursie plastycznym “Magiczny świat figur geometrycznych”. Wyróżnienie 
otrzymała uczennica tej samej klasy Amelia Górecka. Organizatorem zmagań propagujacych wiedzę 
matematyczną, rozwijających wyobraźnię i zdolności matematyczne było Przedszkole Miejskie nr 2 
w Sierpcu. Merytorycznym opiekunem naszych laureatów jest wychowawczyni zerówki Ilona Tro-
janowska.

Lidia Jagielska

Dokończenie ze str. 1
Zapewniają, że leży im na sercu 
wyłącznie dobro dzieci i proszą 
władze miasta i gminy o niełącze-
nie klas. – Jako rodzice obawiamy 
się, aby ta decyzja nie spowodo-
wała negatywnej i długofalowej 
konsekwencji w dalszej edukacji 
naszych dzieci, takich jak zniechę-
cenie do szkoły i nauki – kończą 
przedstawiciele rady rodziców.

Pod pismem podpisali się: 
Paulina Piekarska, Daria Piekar-
ska, Joanna Balcerowska i Piotr 
Kalinowski. Jak zapewniają, prze-
ciwnych łączeniu klas jest znacz-
nie więcej rodziców. Do sprawy 
odnieśli się samorządowcy. – Pro-
blem został nam wcześniej zasy-
gnalizowany. Chcę prosić państwa 
o odrobinę cierpliwości. Podjąłem 
decyzję o zwołaniu komisji wspól-
nej w celu omówienia tej sprawy. 

Rada ma tylko głos doradczy, de-
cyzja należy do burmistrza, ale na 
pewno dokładnie przeanalizujemy 
raz jeszcze tę kwestię – odpowie-
dział na petycję przewodniczący 
rady miasta Krzysztof Pryciak.

Głos zabrał również burmistrz 
Piotr Wiśniewski, wypowiadając 
się w podobnym tonie. – Cieszę 
się, że zabieracie państwo głos 
i rozmawiamy na argumenty. Spo-
tkamy się na komisji i raz jeszcze 
wszystko dokładnie przedysku-
tujemy – podsumował burmistrz 
Wiśniewski.

Istotnie zaplanowano posie-
dzenie wspólne wszystkich komisji 
RM. Odbędzie się ono w środę od 
godz. 14.00, a więc po zamknięciu 
tego wydania CLI. Relację przeczy-
tacie w kolejnym wydaniu naszego 
tygodnika.

Tekst i fot. (ak)

Rodzice mówią 
NIE łączeniu klas

Dobrzyń nad Wisłą
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Zadłużają się, bo... nie mają wyjścia
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Dobrzyński samorząd jest w podbramkowej sytuacji. Aby ratować mecz, w któ-
rym wyraźnie przegrywa, musi podjąć spore ryzyko i wykonać dyskusyjną roszadę taktyczną. Chodzi o kre-
dyt na blisko 7 milionów złotych

Używając nomenklatury pił-
karskiej, trzeba powiedzieć, że 
miasto i gmina są w defensywie. 
Długi już wynoszą ponad 10 mi-
lionów złotych, a żeby realizować 
zadania już rozpoczęte, konieczne 
są kolejne pożyczki. I to właśnie 
było jednym z najważniejszych 
tematów ostatniej sesji rady mia-
sta. Rajcy pochylili się nad projek-
tem uchwały odnośnie zaciągnię-
cia kredytu długoterminowego 
na spłatę tegorocznego deficytu 
oraz wcześniejszych zobowiązań. 

Dla wielu, szczególnie mniej do-
świadczonych, samorządowców 
był to być może najtrudniejszy 
taki mecz w życiu.

Z informacji odczytanej na 
sesji przez skarbnik Agnieszkę 
Ziółkowską wynikało, że władze 
miasta i gminy miały zamiar za-
ciągnąć 6,65 miliona złotych po-
życzki. Prawie 6 milionów zł po-
trzebne jest na spłatę deficytu 
w tym roku budżetowym, reszta 
na zobowiązania z lat wcześniej-
szych. Co pochłonęło takie środ-

ki? Zadania zaczęte bądź zaplano-
wane jak np.: sieć wodociągowa 
w Krojczynie, stacja uzdatniania 
wody w Grochowalsku, renowacja 
dworu w Krojczynie, infrastruk-
tura wodno-kanalizacyjna w Do-
brzyniu, rewitalizacje parku miej-
skiego czy placu Wolności.

– Czy po zaciągnięciu tak 
wysokiego kredytu damy radę to 
spłacić? – zapytał krótko prze-
wodniczący rady miasta Krzysz-
tof Pryciak.

– Na 25 kwietnia 2019 roku 

zadłużenie miasta i gminy wynosi 
10,2 miliona złotych i po ewen-
tualnym zaciągnięciu kredytu 
na koniec roku wynosić będzie 
16,2 miliona zł. Musimy pamiętać 
o zachowaniu nadwyżki opera-
cyjnej. Ponadto w najbliżych la-
tach nie będziemy mogli zaciągać 
kredytów, a inwestycje realizo-
wać jedynie z dofinansowaniem. 
Wówczas budżet wytrzyma – wy-
jaśniła Ziółkowska.

Mimo tych zapewnień wąt-
pliwości radnych nie ustawały. 
– W przyszłym roku może coś 
jeszcze zrobimy, ale za dwa lata 
będziemy mogli się rozejść. Wy-
płacimy pensje dla urzędników, 
nasze diety i to wszystko. Na nic 
więcej nie będzie nas stać. Ale 
musimy ten czas jakoś przeboleć. 
Może się uda, choć bez inwestycji 
będzie ciężko – skwitował radny 
Grzegorz Raszkiewicz.

Sytuację uspokajał burmistrz 
Piotr Wiśniewski. Jego zdaniem 
w ciągu kilku najbliższych lat 
szanse na dotacje zewnętrzne 
będą mniejsze, dlatego warto za-
ryzykować teraz. – Do roku 2023 

pieniędzy zewnętrznych prak-
tycznie nie będzie. Perspektywy 
nie są obiecujące. Teraz mamy 
dofinansowane zadania i je chce-
my realizować. Nie wiadomo, co 
będzie za 2-3 lata, więc lepszy 
wróbel w garści – stwierdził Wi-
śniewski.

Po krótkiej dyskusji, spra-
wa była omawiana wielokrotnie 
wcześniej, radni przeszli do głoso-
wania. Choć zapewne niechętnie, 
uchwałę przegłosowali jednogło-
śnie, upoważniając tym samym 
burmistrza do zaciągnięcia blisko 
7-milionowego krdytu.

Zagrywka to poniekąd po-
kerowa, odważna, ale w zasadzie 
dobrzyńscy samorządowcy nie 
mieli wyjścia. Aby zrealizować za-
częte zadania, trzeba mieć na to 
pieniądze. Gorsza informacja jest 
taka, że miasto i gminę w naj-
bliższych latach czeka zaciskanie 
pasa i prawdopodobny przestój 
w inwestycjach. Jeśli jednak uda 
się ten czas przetrwać, w kolejnej 
kadencji można będzie już wyjść 
na prostą.

Tekst i fot. (ak)

Wielgie

Nikłe zainteresowanie 
„piątką PiS-u”
Trzech mieszkańców przyszło na spotkanie z przedstawicielem Urzędu Woje-
wódzkiego, który odwiedził gminę w ramach trasy promocyjnej administracji 
rządowej. Jak widać w Wielgiem o „nowej piątce PiS-u” nie było komu słuchać.

Jak wadomo piątka PiS-u to 
flagowy program przygotowany 
w toku kampani wyborczej, naj-
pierw do Europarlamentu, potem 
do polskiego rządu. W całym kra-
ju na drogi ruszyły specjalne busy, 
których zadaniem było dotarcie 
do jak największej liczby gmin i ich 
mieszkańców, celem prezentowa-
nia programu. Do Wielgiego zawi-
tała Anna Napiórkowska, doradca 
wojewody kujawsko-pomorskie-
go. We wtorkowe południe, w sali 
ośrodka kultury gościł też przed-
stawiciel Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.

Prezentacja owszem była, jed-
nak zabrakło większego grona od-
biorców. Na spotkaniu pojawiło się 
zaledwie kilka osób, w tym sekre-
tarz urzędu gminy Krzysztof Kalka 
oraz nasz reporter. Ponadto było 
dwóch, a po kilku chwilach i po-
siłkach trzech zainteresowanych 
mieszkańców. Mimo to niezrażona 
doradca wojewody ochoczo opo-
wiadała o programie partii rządzą-
cej oraz odpowiadała na pytania. 
Luźna formuła rozmowy sprawiła, 
że czas upłynął szybko.

– Dzisiaj jest ostatni dzień 
naszej trasy. W kilka busów uda-

ło nam się od początku do końca 
kwietnia objechać wszystkie 144 
gminy w kujawsko-pomorskiem. 
Odwiedzaliśmy 3-4 gminy dziennie. 
Najczęściej frekwencja była wyższa 
niż w Wielgiem – przyznała nam 
Anna Napiórkowska.

Przypomnijmy tylko, że wy-
borcze obietnice Prawa i Sprawie-
dliwości to: program Emerytura 
Plus; program 500 + na pierwsze 
dziecko; niższy PIT; bez PIT dla 
młodych oraz przywracanie au-
tobusowych połączeń lokalnych. 
W Wielgiem dyskusję wywołał te-
mat ostatni, wywołujący spore 
wątpliwości co do możliwości jego 
realizacji. Ponadto jak przyznał je-
den z mieszkańców, dodatkowa 
emerytura już zaczęła wpływać na 
konta seniorów, a więc to jest do-
bra wiadomość dla tej grupy spo-
łecznej. O zaletach programu 500 
+ chętnie mówią praktycznie wszy-
scy, a o zawiłościach podatkowych 
tym razem zbyt wiele nie rozma-
wiano.

Tekst i fot. (ak)

Dzień Strażaka 
w Trutowie
Gminne obchody Dnia Strażaka odbyły się w niedzie-
lę 5 maja w Trutowie. 

Gmina Kikół

Rozpoczęła je uroczysta 
msza święta celebrowana przez 
ks. Marka Mrówczyńskiego, pro-
boszcza parafii pw. św. Wojcie-
cha w Kikole i O. Mieczysława 
Jankowskiego, przeora klasztoru 
w Trutowie. Po mszy odbył się 
uroczysty apel przed klasztorem.

Oprócz gospodarzy wystę-
powali goście: starosta lipnowski 
Krzysztof  Baranowski, przed-
stawiciele władz powiatowych 
państwowej i ochotniczych stra-
ży pożarnej. Były podziękowania, 

życzenia i medale „Za zasługi”. 
Otrzymali je: Janusz Krasucki, 
Monika Marciniak, Renata Gołę-
biewska, Agnieszka Błaszkiewicz, 
Marian Kozłowski, Lucjan Łuka-
szewski, Andrzej Kacprzak, Adam 
Drozdowski, Jan Zawadzki, Jan 
Marciniak, Tomasz Gołębiewski.

Po uroczystości strażacy i go-
ście przy dźwiękach orkiestry dę-
tej ze Zbójna przeszli do świetlicy 
wiejskiej na poczęstunek.

(ak), fot. Józef Myszkowski

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Sprawiedliwie usuwają azbest
GMINA LIPNO  Właściciele nieruchomości, którzy zdecydują się pozbyć wyrobów azbestowych z dachów 
swoich budynków w tym roku, otrzymają 100-procentowe dofinansowanie. Tak jednogłośnie uchwalili 
radni gminni

R E K L A M A

Gest władz gminy Lip-
no zasługuje na naśladowanie 
i ogromne brawa. Okazuje się, 
że mimo zmniejszonego do 50 
% dofinansowania tegorocznej 
akcji usuwania i utylizacji azbe-
stu ze strony Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej mieszkań-
cy z gminy Lipno nadal otrzy-
mywać będą 100 % zwrotu kosz-
tów. Gmina dołoży z własnego 
budżetu, a wszystko dlatego, 
że władzom zależy na dobru 

mieszkańców i ekologii, ale po-
nad wszystko na sprawiedliwym 
traktowaniu każdego właściciela 
remontowanego dachu.

– Z ubolewaniem stwier-
dzam, że na rok 2019 znowu po-
mniejszono poziom dofinansow-
nia – mówi wójt gminy Lipno 
Andrzej Szychulski. – Chcę, żeby 
nasi mieszkańcy byli traktowa-
ni tak samo. Uważam, że to, że 
ktoś zmienia stanowisko, to nie 
jest powód do poróżnienia na-
szych mieszkańców. W związku 
z tym mieszkańcy naszej gminy 
w dalszym ciągu będą otrzymy-
wać 100 procent zwrotu kosz-
tów, a my jako samorząd doło-
żymy wartość 50 procent tego 

zadania. Chodzi tu o 80 tysięcy 
złotych na rok 2019.

Program usuwania i uty-
lizacji azbestu w gminie Lipno 
realizowany jest od roku 2013. 
I od tego momentu 345 nieru-
chomości zostało pozbawio-
nych szkodliwego dla zdrowia 
eternitu. Koszt dofinansowania 
dotychczas wyniósł około 400 
tysięcy złotych. Warto jednak 
przypomnieć, że do roku 2016 
dofinansowanie wynosiło 100 
procent z WFOŚ, a od roku 2017 
poczynając, wsparcie wynosi-
ło już tylko 70 procent. Teraz 
mieszkańcy decydujący się na 
zmianę pokrycia dachowego za 
usunięcie i utylizację azbestu 

musieliby połowę kosztów po-
kryć z własnej kieszeni. Dzięki 
gestowi solidarności ze strony 
władz samorządowych gminy 
Lipno tę część za mieszkańców 
wyłoży gmina. Tylko 50 procent 
pochodzić będzie z WFOŚ, 50 
procent z budżetu gminy Lip-
no. Mieszkańcy nie zapłacą na 
usunięcie i utylizację azbestu ze 
swoich posesji i dzięki temu za-
pewne kolejne budynki zostaną 
pozbawione eternitu.

Radni jednogłośnie popar-
li pomysł wójta i zabezpieczyli 
w budżecie gminy środki na ten 
cel.

tekst i fot. Lidia Jagielska

Dobrzyń nad Wisłą

Patriotycznie i sportowo
W gminie Dobrzyń nad Wisłą zadbali, aby długi majowy weekend nie był nudny. 
Były przede wszystkim obchody kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
ale także inne wydarzenia jak choćby mecz piłkarski.

Świętowanie w mieście i gmi-
nie rozpoczęło się 1 maja meczem 
towarzyskim piłki nożnej rozegra-
nym pomiędzy oldboy’ami Wisły 
Dobrzyń a obecnymi zawodnikami 
klubu. Dodatkowe emocje zapew-
nił konkurs dla publiczności zor-
ganizowany w przerwie. Podczas 
wtorkowej zabawy na stadionie 
także podczas przerwy burmistrz 
Piotr Wiśniewski wręczył grawery 
za zaangażowanie i pracę na rzecz 
KS Wisła obecnym i byłym preze-
som klubu sportowego.

Z kolei 3 maja w Dobrzyniu 
nad Wisłą zorganizowano trady-
cyjnie uroczyste obchody roczni-
cy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
i Dnia Strażaka. Uroczystości roz-
poczęły się przy strażnicy OSP uro-
czystym wymarszem korowodu, 

na czele którego oprócz włodarzy 
miasta, radnych, strażaków, dyrek-
torów szkół i mieszkańców stanęła 
reaktywowana orkiestra dęta. Na-
stępnie delegacje, w tym strażacy, 
złożyły kwiaty na grobie ks. Le-
onarda Lipki – założyciela Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Dobrzyniu 
nad Wisłą. Uroczysty korowód ru-
szył dalej ulicami miasta, aby udać 
się do kościoła parafialnego na uro-
czystą mszę św. w intencji ojczyzny 
i strażaków.

Przed nabożeństwem wystą-
pili uczniowie i gimnazjaliści ze 
Szkoły Podstawowej w Krojczynie, 
którzy zaprezentowali przedsta-
wienie wokalno-recytatorsko-ta-
neczne nawiązujące do trudnej 
XVII-wiecznej historii Polski i jej 
drogi do wolności, której zwieńcze-

niem było uchwalenie Konstytucji 
3 Maja. Po nabożeństwie korowód 
udał się na plac Wolności, gdzie pod 
pomnikiem 950-lecia poszczególne 
delegacje na czele z włodarzami 
miasta złożyły kwiaty w hołdzie 
konstytucji.

Nie obyło się bez występu 
muzycznego uczennicy ze Szkoły 
Podstawowej oraz przemówienia 
burmistrza Piotra Wiśniewskie-
go, który podziękował za liczne 
i aktywne uczestnictwo w święcie 
pierwszej polskiej konstytucji. Po 
uroczystościach pod pomnikiem 
pochód ruszył pod strażnicę OSP, 
gdzie po wyprowadzeniu sztanda-
rów obchody 3-majowe oficjalnie 
się zakończyły. Na zakończenie 
była strażacka grochówka.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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nowa piątka bez tajemnic
LIPNO  30 kwietnia w sali kameralnej Miejskiego Centrum Kulturalnego pracownicy Kujawsko -Pomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego wyjaśnili samorządowcom i mieszkańcom miasta zasady i cele tegoroczne-
go programu rządowego „Nowa piątka”

– Odwiedziliśmy 144 samo-
rządy w województwie kujawsko-
pomorskim, by rozmawiać o pro-
gramie „Nowa piątka” – wyjaśnia 
doradca wojewody Anna Napiór-
kowska. – Lipno zamyka nasz 
objazd województwa. Za udział 
w spotkaniach wszystkim dzięku-
jemy.

Lipno odwiedziła nie tylko do-
radca wojewody Anna Napiórkow-
ska, ale też przedstawiciel Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Można 
było więc nie tylko zaczerpnąć in-
formacji o nowej piątce rządu, ale 
także skorzystać z praktycznych 
porad czy wyliczeń pracownika 
ZUS-u.

– Nowa piątka to pięć postu-
latów, które rząd zrealizuje w roku 
2019 – wyjaśnia Anna Napiórkow-
ska. – Pierwszy z nich to 500+ 

od pierwszego dziecka. Od 1 lipca 
bowiem świadczenie 500+ będzie 
obejmowało każde dziecko.

Program 500+ działa od trzech 
lat, teraz zostanie rozszerzony 
poprzez przyznanie świadczenia 
każdemu dziecku. Zlikwidowane 
zostanie więc kryterium dochodo-
we, prawo do świadczenia zyskają 
od 1 lipca wszystkie dzieci umiesz-
czone w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych.

– Dzięki zmianom świadcze-
nie 500+ otrzyma od 1 lipca oko-
ło 6,8 mln dzieci w Polsce, czyli 
prawie dwa razy więcej niż do tej 
pory – wylicza doradca wjewody 
kujawsko-pomorskiego. – Rocznie 
program w rozszerzonej formule 
będzie kosztował dodatkowo 20 
mld złotych. W sumie będzie to 41 
mld złotych rocznie.

Od momentu uruchomienia 
programu 500+ wydatkowano 64 
mld złotych. Ze świadczenia ko-
rzysta obecnie 3,6 mln dzieci, czyli 
51 procent wszystkich dzieci do 18. 
roku życia.

– Już w maju wypłacona zo-
stanie trzynastka dla emerytów 
i rencistów, czyli dodatkowe 1100 
złotych bez konieczności składania 
wniosków w urzędzie – informuje 
Napiórkowska. – Środki te trafią 
do 9,72 mln osób, a rząd na ten 
projekt przeznaczy w 2019 roku 
10,7 mld złotych.

Kolejny element „nowej piąt-
ki” to niższy PIT. Obciążenie po-
datkowe każdego pracującego 
obniżone zostanie z 18 na 17 pro-
cent. Podwyższone mają być także 
koszty uzyskania przychodów, co 
przełożyć się ma na wyższe pensje 

Polaków. Zyska na tym 97 procent 
naszych rodaków.

„Bez PIT dla młodych” to pro-
pozycja dla pracowników do 26. 
roku życia, których wynagrodze-
nia będą zwolnione od podatku.

Połączenia lokalne to zapo-
wiadany przez rząd ogólnopolski 
program przywracania połączeń 
autobusowych w małych miej-
scowościach, na liniach mało ren-
townych. Celem tego projektu jest 
wyeliminowanie obszarów wyklu-
czenia komunikacyjnego.

– Utworzony zostanie specjal-
ny fundusz, dzięki któremu będzie 
możliwe przywracanie połączeń 
autobusowych w miejscowo-
sciach, w których teraz autobusy 
nie jeżdżą albo jeżdżą sporadycz-
nie – mówi Anna Napiórkowska. – 
W okresie początkowym działania 

przywróconej linii dofinansowa-
nie będzie wynosiło 1 zł do „wo-
zokilometra”, a potem 80 groszy. 
Pojawiają się głosy, że jest to za 
mało, ale też trzeba pamiętać, że 
być może nie będą potrzebne duże 
autobusy na tych przywracanych 
liniach, tylko małe busy. Chodzi 
o to, by ludzie mogli dojechać do 
lekarza czy do szkoły. Ja sama do 
liceum dojeżdżałam autobusem, 
a dzisiaj w mojej rodzinnej miej-
scowości nie ma wielu połączeń 
autobusowych i młodzież musi 
zabierać się z dorosłymi albo wy-
najmować mieszkania.

Wszystkie elementy omó-
wione przez pracowników Urzę-
du Wojewódzkiego wejdą w życie 
w 2019 roku.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Kikół

Tłumy mieszkańców na 
pochodzie
W Kikole tradycyjnie już uroczyście obchodzone są święta państwowe. Nie ina-
czej było i tym razem, w dniu 3 maja.

W 228. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja mieszkańcy 
oraz władze samorządowe spo-
tkali się na wspólnej mszy św. 
w kościele parafialnym pw. Św. 
Wojciecha w Kikole. Po liturgii 
uczestnicy przeszli pod pomnik 
na kikolskim skwerku. Uczestni-

ków w przemarszu prowadziła 
duża biało-czerwona flaga, or-
kiestra powiatu lipnowskiego, 
poczty sztandarowe oraz dru-
howie z jednostek OSP gminy 
Kikół.

Flagę o długości 10 m przy-
gotował Ośrodek Kultury Gminy 

Kikół na Dzień Flagi oraz wszyst-
kie uroczystości państwowe ob-
chodzone w gminie Kikół. Nie-
sieniem barw narodowych zajęli 
się mieszkańcy, na czele z człon-
kami kikolskiego koła emerytów 
i rencistów. Przed złożeniem 
kwiatów przez delegacje odczy-
tano rys historyczny dotyczący 
konstytucji, podkreślając szcze-
gólną rolę rodu Zboińskich, po-
chodzących z Kikoła. Okoliczno-
ściowe przemówienie wygłosił 
starosta Krzysztof Baranow-
ski. Na zakończenie wszystkim 
uczestnikom obchodów 3 maja 
podziękował wójt Józef Preden-
kiewicz, który również zaprosił 
na tradycyjny poczęstunek.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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LIPNO/GMINA LIPNO/POWIAT  Samorządowcy naszego miasta z burmistrzem Pawłem Banasikiem 
na czele i gminy Lipno z zastępcą wójta Kazimierzem Mątowskim oraz sekretarzem powiatu lipnow-
skiego Zbigniewem Chmielewskim oraz mieszkańcy uczestniczyli w obchodach 228. rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja

Razem świętowali 3 maja

To było piękne, uroczyste 
i wymowne świętowanie 3 maja. 
Najpierw lipnowska fara wy-
pełniona po brzegi wiernymi 
uczestniczącymi we mszy świę-
tej odprawianej w intencji ojczy-
zny, potem uroczysty przemarsz 
ulicami miasta, apel i złożenie 
kwiatów przy pomniku w parku 
miejskim, wspomnienia, ważne 
słowa włodarza Lipna Pawła Ba-
nasika odnoszące się do obecnej 
sytuacji społecznej i sporów wo-

kół obowiązującej ustawy zasad-
niczej, chwile zadumy, modlitwa 
oraz uczta artystyczna przygoto-
wana przez lipnowian i zaprezen-
towana do akompaniamentu dy-
rektora domu kultury Arkadiusza 
Świerskiego.

W uroczystości uczestniczył 
proboszcz lipnowskiej fary ks. 
Henryk Ambroziak i ks. Leszek 
Wojciechowski, nie zabrakło Pa-
tryka Szajgickiego z Państwowej 
Straży Pożarnej w Lipnie, zastęp-

cy komendanta lipnowskiej policji 
Piotra Czajkowskiego i zastępcy 
naczelnika Wydziału Prewencji 
i Ruchu Drogowego KPP w Lipnie 
Wojciecha Piotrowskiego, rad-
nych z szefem Rady Miasta Lipna 
Grzegorzem Koszczką na czele, 
szefem Rady Gminy Lipno An-
drzejem Chojnickim oraz radną 
wojewódzką Anetą Jędrzejewską.

– Historia jest nauczycielką 
życia, ale czy na pewno uczmy się 
na błędach przeszłości – rozważał 

burmistrz Lipna Paweł Banasik? – 
Historia ponownie zatoczyła koło, 
radośnie celebrujemy dzisiejszy 
dzień, tak samo jak wiwatują-
ce wtedy tłumy przed Zamkiem 
Królewskim w Warszawie. Jed-
nakże dla wielu ówczesnych do-
kument ten, konstytucja 3 maja, 
był niewygodny, a opór przeciw 
reformom ogromny. Dzisiaj rów-
nież spory na temat konstytucji, 
reform, tego w jakim kierunku 
powinniśmy zmierzać jako suwe-
renny naród, budzą niepotrzeb-
nie wielkie emocje i kontrower-
sje, jątrzą i dzielą nas wszystkich. 
Współczesna konstytucja z pew-
nością nie jest pozbawiona wad, 
ale stoi na straży sprawiedliwego 
porządku społecznego, a hołdując 
tym samym co ponad dwieście lat 
temu wartościom, stanowi fun-
dament rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce. Poglądy 
mogą być różne, prawda zawsze 

jest jedna. Wszyscy jesteśmy jed-
nakowo odpowiedzialni za stan 
naszej ojczyzny, a nasze decyzje 
i wybory będą przedmiotem oce-
ny następnych pokoleń. Dlatego 
tak ważne jest poczucie odpowie-
dzialności.

Kompanię honorową lipnow-
skiej OSP poprowadził Janusz 
Krasucki, a oprawę muzyczną za-
pewniła orkiestra dęta z Brzeźna 
i Karnkowa pod batutą Tomasza 
Markiewicza. Wartę honorową 
przy pomniku pełnili lipnowscy 
harcerze „Trójkolorowe szeregi”. 
Samorządowcy różnych szcze-
bli, szefowie i pracownicy szkół, 
przedszkoli, jednostek organiza-
cyjnych, członkowie partii poli-
tycznych, związków sportowych 
i stowarzyszeń oraz mieszkańcy 
w miniony piątek wspólnie świę-
towali, oddawali hołd i cześć, 
składali kwiaty. I pamiętali.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Mieszkańcy gminy Wielgie uczcili kolejną roczni-
cę uchwalenia Konstytucji 3 Maja tradycyjnym po-
chodem i złożeniem kwiatów pod pomnikiem upa-
miętniającym bohaterów walk niepodległościowych 
w centrum wsi.

Wielgie

W 228. rocznicę
Uroczysty przemarsz rozpo-

czął się o 14.15. Na czele szli mu-
zycy z orkiestry dętej, były poczty 
szkolne i strażackie. Po przemar-
szu i odegraniu hymnu narodo-
wego złożono wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem. Następnie od-
była się część artystyczna z kon-
certem pieśni patriotycznych. Na 
tym część oficjalną obchodów za-
kończono.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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BOBROWNIKI  3 maja, jak co roku, obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji zorganizowano w Bobrowni-
kach. Tego dnia składano także życzenia strażakom z okazji ich święta

narodowo w Bobrownikach

Po uroczyście odprawionej 
mszy świętej w kościele pw. św. 
Anny uczestnicy przemaszerowali 
pochodem pod remizę strażac-
ką. Tam odbył się uroczysty apel, 
podczas którego dziękowano stra-
żakom za ich służbę.

– My, stając tu i świętując 
dzień 3 maja, szanujemy konsty-
tucję nie tylko trzeciomajową, ale 
przede wszystkim tę obecną, i nie 
tylko w dniu 3 maja. Cieszmy się, 
że żyjemy w wolnej i suwerennej 
ojczyźnie – przemawiała Aneta 
Jędrzejewska, członek zarządu 
województwa kujawsko-pomor-
skiego, która nie zapomniała także 
o strażakach. – Rycerze świętego 
Floriana, z okazji waszego święta 

życzę wam wszystkiego dobre-
go, wielu powodów do radości 
i poczucia spełnienia, sukcesów 
we wszystkich obszarach waszej 
działalności. Życzę wam satysfak-
cji z wykonywanych zadań i wielu 
dobrych inicjatyw podejmowa-
nych dla dobra mieszkańców.

W dniu święta strażaków nie 
mogło zabraknąć dla nich prezen-
tów. Przekazano 10 mundurów dla 
ochotników z OSP Bobrowniki oraz 
4 dla druhen z Rachcina. W ich ręce 
trafiły także nowe węże. Wszystko 
sfinansowano ze środków gminy 
Bobrowniki i Starostwa Powiato-
wego w Lipnie. Oficjalnie oddano 
także do użytku pomieszczenie 
sanitarne wyremontowane w re-

mizie, aby strażacy po akcji mogli 
się w nim odświeżyć.

– Dziękujemy wam za zaan-
gażowanie i poświęcenie. Za to, że 
ratujecie życie i mienie ludzi, czę-
sto narażając własne. Niech wasz 
patron – święty Florian – ma was 
zawsze w swojej opiece, a liczba 
wyjazdów będzie równa liczbie 
powrotów – życzył podczas uro-
czystości wójt gminy Bobrowniki, 
Jarosław Poliwko.

Po uroczystym apelu delega-
cje złożyły wieńce pod pomnikiem 
i zbiorową mogiłą ofiar terroru 
z 1939 roku.

Tekst i fot. Natalia 
Chylińska-Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Tłuchowo

Świętowali ze strażakami
Patriotycznie było w majowy weekend także w gminie Tłuchowo. Mieszkańcy 
wzięli udział w trzeciomajowym pochodzie, Dniu Strażaka oraz w imprezach to-
warzyszących.

Uroczystości rozpoczęły się 
od poświęcenia figury św. Flo-
riana, której fundatorem jest 
miejscowy proboszcz, ks. Andrzej 
Zakrzewski. Następnie zgroma-
dzeni mieszkańcy, strażacy oraz 
samorządowcy złożyli kwiaty 
przy Pomniku Poległych i Pomor-
dowanych w centrum Tłuchowa. 

Uczestnicy obchodów wzięli tak-
że udział we mszy św. oraz we 
wspólnej modlitwie za zmarłych 
strażaków. W tym dniu odbył się 
również coroczny Bieg Strażaka. 
Zostały również ogłoszone wyniki 
konkursu na najlepiej prowadzo-
ną kronikę strażacką.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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R E K L A M A

wiwat konstytucja
GMINA LIPNO  We wtorkowe popołudnie społeczność gminy Lipno uroczyście świętowała 228. rocz-
nicę uchwalenia konstytucji 3 maja w Domu Kultury w Wichowie. Merytorycznymi przewodnikami byli 
uczniowie miejscowej szkoły, a o stronę artystyczną zadbały gminne zespoły wokalne i instrumentalne

Tak jak 3 maja 1791 roku Sejm 
uchwalił ustawę regulującą ustrój 
prawny Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów, tak w miniony wtorek 
w Domu Kultury uczniowie szko-
ły w Wichowie i artyści gminy Lip-
no przypomnieli te ważne chwile 
i wspólnie z licznie zgromadzo-
nymi w Wichowie mieszkańcami 
gminy uczcili tę rocznicę.

Młodzi przypomnieli, że kon-
stytucja 3 maja została ustano-
wiona przez Sejm Czteroletni i że 
była zaprojektowana w celu zli-

kwidowania opartego na wolnej 
elekcji i demokracji szlacheckiej 
systemu politycznego Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów. Konsty-
tucja 3 maja zmieniła ustrój pań-
stwa na monarchię dziedziczną, 
ograniczyła znacząco demokrację 
szlachecką, odbierając prawo gło-
su i decyzji w sprawach państwa 
szlachcie nieposiadającej ziemi 
(gołocie), wprowadziła polityczne 
zrównanie mieszczan i szlach-
ty oraz stawiała chłopów pod 
ochroną państwa, w ten sposób 

łagodząc nadużycia pańszczyzny. 
Konstytucja formalnie zniosła li-
berum veto.

– Dzisiaj świętujemy 228. 
rocznicę uchwalenia konstytucji 3 
maja, ale także 15. rocznicę wej-
ścia Polski do Unii Europejskiej 
i 20. rocznicę wejścia do NATO 
– przypominała organizatorka 
gminnych uroczystości jubile-
uszowych Teresa Sztuka, szefowa 
gminnego ośrodka kultury.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

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

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

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

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

Kiedy wypłata
– Trzynasta emerytura będzie 

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

Dobra wiadomość dla zadłu-

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

Renta rodzinna, 
zbieg świadczeń
Do wieloosobowej renty ro-

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

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

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

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

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

– Akcję szczepienia psów 
rozpoczęła się w kwietniu – 

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

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

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

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

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

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

Tekst. (Maw)
Fot. Ilustracyjne

Obyczaje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tekst i fot. (Maw)

Kwitnące drzewa owocowe wkrótce czeka zimny szok

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

Podróże

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

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

chęca marszałek Piotr Całbecki.
Zachęcamy do czerpania inspi-

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

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

(red), fot. Filip 
Kowalkowski dla UMWKP,

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

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

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

zwierząt większą niż 60 DJP we-
dług stanu średniorocznego.

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

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

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

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

(pw)

Finanse

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

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

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

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

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

(pw)

Finanse

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

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

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

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

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

(pw)

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

Uprawy

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

wiatru zmalałyby o 70%.
Zadrzewienia ratują pola tak-

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

(pw)

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

Komunikaty

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

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

(pw)

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

Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oprac. (ak)

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

16 maja 2019 r. – czwar-
tek:

11.00 – Uroczyste otwarcie 
45 Rypińskiej Wiosny Teatralnej

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

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

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

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

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

14.45 – 16.30 PRZERWA
16.30 – Teatr Pacynka – 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.30 – 16.00  Przerwa
16.00 –  Teatr Przebudze-

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

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

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

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

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

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

sto „Książe Papusz i przyjaciele”, 
spektakl dla dzieci

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

14.30 – spotkanie z aktorem 
Piotrem Szwedesem

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

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

(red)

Dwadzieścia wydanych 
płyt, nagrania z amerykański-
mi gwiazdami bluesa jak m. in. 
Charlie Musselwhite czy Louisia-
na Red, koncerty supportujace 
gwiazdy bluesa światowego for-
matu: B.B.King (Warszawa 1996) 
czy Blues Brothers (Norymberga 
1989). Kilka tysięcy koncertów 
w Polsce i praktycznie w całej 
Europie, także w USA, a nawet 
w Zimbabwe.

Choć zaczynali jako orto-

doksyjni bluesmani, w trakcie 
ćwierćwiecza działalności Sławek 
i jego zespół wykreowali własny, 
niepowtarzalny styl bazujący na 
akustycznym instrumentarium, 
a będący fuzją bluesa, folku, jaz-
zu i piosenki autorskiej. Sławek 
jest autorem całego repertuaru 
grupy i kilku prawdziwych prze-
bojów jak „Szósta zero dwie”, 
„Blues mieszka w Polsce”, „John 
Lee Hooker” czy „Chory na blu-
esa”.

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

(red)

Koncerty

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



09.05.2019-15.05.2019

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

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

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

06:00 Ukryta prawda odc. 565 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 68 - serial

07:55 Szpital odc. 266 - serial

08:50 Big Brother odc. 41

09:50 Big Brother Pobudka odc. 39

09:55 Zakochani po uszy odc. 64 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 93 - serial

12:45 19+ odc. 94 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 330 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 39

14:20 Sąd rodzinny odc. 69 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 106 - serial

16:20 Szpital odc. 267 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 39

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

18:25 Ugotowani odc. 3 s. 12

19:30 Zakochani po uszy odc. 65 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 42

21:00 Blues Brothers - komedia

23:40 Big Brother Nocą odc. 32

00:15 Półsłodki ciężar - komedia

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

06:00 Słodka miłość odc. 39

07:00 Zbuntowany anioł odc. 216

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 94 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 45 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 61 

  s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 11 

  s. 8 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 12 

  s. 8 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 10 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 11 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 72 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 45 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 46 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 94 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 95 s. 3 - serial

20:00 Nietykalni - komedia

22:10 Kabaretowe gogle i boks odc. 5

22:50 Kabaretowe gogle i boks odc. 6

23:25 Wybuchowy duet - komedia

00:55 Chłopcy pani Brown odc. 2 

  s. 2 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Ślepy tor - film

09:15 Złote koło - film

11:00 Sława i chwała odc. 5 - serial

12:10 Sława i chwała odc. 6 - serial

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Taśmy Kultury odc. 17

13:45 Taśmy Kultury odc. 18

14:10 Chopin. Pragnienie miłości 

  - dramat

16:20 Mur - film

18:00 Gintrowski - film

18:55 Teledyski

19:20 Pegaz odc. 127

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Frontera - dramat

22:10 Koło pióra odc. 10

22:35 Scena klasyczna odc. 49

23:25 Szukając Vivian Maier - film

01:00 Miara człowieka - dramat

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

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków 
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień 
09:30 Mała Nellie od Świętego Boga 
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna  
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Jan Paweł II i cud w Kostaryce 
  - film
14:00 Po tej stronie lustra - dramat
15:45 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat
16:35 Porady medyczne bonifratrów 
17:00 Przegląd tygodnika rodzin 
  katolickich „Źródło”
17:05 Dinozaury z Krasiejowa - film
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
  - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Przyroda i ludzie
22:30 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat 
23:00 Próba wiary - serial
23:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 5

07:50 Doradca smaku odc. 38 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2451

11:00 Ukryta prawda odc. 1040 - serial

13:00 Szkoła odc. 692 - serial

14:00 19+ odc. 393 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 5

15:30 Szkoła odc. 693 - serial

16:30 19+ odc. 394 - serial

17:00 Szpital odc. 930 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1041 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5668

20:10 Doradca smaku odc. 39 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2872 - serial

20:55 Milionerzy odc. 270

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 19

22:35 Ile waży koń trojański? - komedia

01:05 Brudna robota - czysty zysk 

  odc. 1 - serial

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

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1288

07:00 Strażnik Teksasu odc. 189 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 48 

  s. 4 - serial

09:00 Gwiazdy kabaretu odc. 11

10:00 Galileo odc. 197

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

12:00 Miodowe lata odc. 89 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 35 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 28 - serial

14:15 MacGyver odc. 69 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 2 - serial

16:15 Drużyna A odc. 10 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 80 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 76 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 69 - serial

20:00 Galileo odc. 198

21:00 CSI: Cyber odc. 19 - serial

22:00 CSI: Cyber odc. 20 - serial

22:55 Zakładnik z Wall Street - thriller

01:00 STOP Drogówka odc. 106

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

06:00 Ukryta prawda odc. 566 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 69 - serial

07:55 Szpital odc. 267 - serial

08:50 Big Brother odc. 42

09:50 Big Brother Pobudka odc. 40

09:55 Zakochani po uszy odc. 65 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 95 - serial

12:45 19+ odc. 96 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 331 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 40

14:20 Sąd rodzinny odc. 70 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 107 - serial

16:20 Szpital odc. 268 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 40

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

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

18:55 Ugotowani odc. 4 s. 12

20:00 Big Brother odc. 43

21:00 To skomplikowane - komedia

23:35 Lara Croft: Tomb Raider - film

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

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

06:00 Słodka miłość odc. 40

07:00 Zbuntowany anioł odc. 217

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 95 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 46 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 62 

  s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 12 

  s. 8 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 13 

  s. 8 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 11 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 12 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 73 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 46 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 47 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 95 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 96 s. 3 - serial

20:00 Terrorysta - film 

21:50 Django - western

01:10 Snajper: Duch wojownika - thriller

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Pies - komedia

09:20 Mur - film

11:00 Sława i chwała odc. 7 - serial

12:10 Panny i wdowy odc. 1 - serial

13:05 Studio Kultura - rozmowy

13:20 Stanisław Moniuszko - Msza 

  Es-dur nr 5 B

14:10 Pajęczarki - komedia

16:10 Szczęśliwy brzeg - film

18:00 Amerykanin w PRL-u - film

18:55 Teledyski

19:25 Koło pióra odc. 10

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 147

20:25 Śmierć Ludwika XIV - dramat

22:30 Brian Johnson: Życie w trasie 

  odc. 3 - serial

23:25 Tygodnik kulturalny

00:10 Muzyczne traumy - film

06:50 Był taki dzień odc. 558

06:55 Dziennik telewizyjny

07:40 Wyścig w przestworzach 

  odc. 4 - serial

08:45 Rodziny Wyklętych mają głos 

  odc. 4

09:20 Nadzieja z bibuły - film

10:15 Sensacje XX wieku odc. 48

10:45 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 1 - serial

11:40 Elegia na śmierć Roja - film

12:15 Polska Kronika Filmowa odc. 14

12:30 Czas honoru odc. 39 - serial

13:25 Afryka odc. 1 - serial

14:30 Odkryć tajemnicę odc. 6 - serial

15:30 Helikoptery w akcji odc. 2 - serial

16:30 Nowa Huta walczy - film

17:40 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 6 - serial

18:10 Ex libris

18:30 Polska Kronika Filmowa odc. 14

18:45 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 1 - serial

19:45 Stefan Starzyński - śledztwo 

  umorzono - film

21:00 Historia na sprzedaż odc. 1 - serial

22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 

  w DTV odc. 74

22:35 Szerokie tory odc. 79

23:10 Wojna wietnamska odc. 1 - serial

00:20 Słynne jednostki specjalne 

  odc. 1 - serial

08:00 Informacje
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
08:45 Jezus - królestwo bez granic 
  - serial
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
  i świat 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:45 Duc in altum 
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:35 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
11:45 W góreckim domku ogrodnika 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia
12:20 Paweł VI papież czasów burzy 
  odc. 1 - serial
14:05 Święty na każdy dzień 
14:10 Nieoczekiwana podróż - film
14:40 Izba Pamięci Pułkownika 
  Kuklińskiego 
14:45 Niezwykłości przyrody Nowej 
  Zelandii
14:55 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
  z Koronką do Bożego 
  Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
  - serial
17:00 Misjonarze Afryki - Ojcowie Biali
17:15 Święty na każdy dzień 
17:20 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
19:00 Msza święta w intencji Ofiar 
  katastrofy smoleńskiej 
  w Bazylice Archikatedralnej 
  pw. Męczeństwa św. Jana 
  Chrzciciela w Warszawie
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 32 - serial
22:40 Prawdziwie spadła z nieba - film
23:40 Procesja dziejów

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 5

07:50 Doradca smaku odc. 39 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2452

11:00 Ukryta prawda odc. 1041 - serial

12:00 Szpital odc. 930 - serial

13:00 Szkoła odc. 693 - serial

14:00 19+ odc. 394 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 5

15:30 Szkoła odc. 694 - serial

16:30 19+ odc. 395 - serial

17:00 Szpital odc. 931 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1042 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5669

20:00 Legion samobójców - film 

22:40 12 małp - film

01:15 Kuba Wojewódzki odc. 24 s. 13

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

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1289

07:00 Strażnik Teksasu odc. 190 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 49 

  s. 5 - serial

09:00 Nokaut odc. 10 - serial

10:00 Galileo odc. 198

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

12:00 Miodowe lata odc. 69 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 76 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 29 - serial

14:15 MacGyver odc. 70 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 3 - serial

16:15 Drużyna A odc. 11 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 81 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 44 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 57 - serial

20:00 Galileo odc. 199

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 72 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 73 - serial

22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 17 - serial

23:55 Teren prywatny - thriller

01:50 Benny Hill odc. 71

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

05:50 Ukryta prawda odc. 567 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 39

09:55 Big Brother odc. 40

10:55 Big Brother odc. 41

11:55 Ukryta prawda odc. 327 - serial

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

13:25 Dziewczyny z drużyny III 

  - komedia

15:35 Nancy Drew i tajemnice 

  Hollywood - komedia

17:45 Niania i wielkie bum - komedia

20:00 Big Brother odc. 44

21:00 Seks w wielkim mieście 

  - komedia

23:55 Big Brother Nocą odc. 8

00:30 Scott Pilgrim kontra reszta 

  świata - film

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

05:50 Czynne całą dobę odc. 3 - serial

06:25 Czynne całą dobę odc. 4 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 19 s. 4

07:50 Tajemnice medyczne  

  odc. 18 - serial

08:50 13. posterunek odc. 22 

  s. 2 - serial

09:30 13. posterunek odc. 23 

  s. 2 - serial

10:10 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 92 s. 3 - serial

11:05 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 93 s. 3 - serial

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 94 s. 3 - serial

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 95 s. 3 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 96 s. 3 - serial

15:05 Rodzinny interes odc. 35 - serial

16:05 Rodzinny interes odc. 36 - serial

17:05 Rodzinny interes odc. 37 - serial

18:20 Agent z przypadku - komedia

20:00 Bez twarzy - thriller

22:50 Tokarev. Zabójca z przeszłości 

  - film 

00:45 Wyścig śmierci III: Piekło - film

07:00 Teledyski

07:30 Informacje kulturalne 

07:45 Zaśpiewajmy to jeszcze 

  raz odc. 8

08:30 Przygody psa Cywila  

  odc. 5 - serial

09:05 Przygody psa Cywila  

  odc. 6 - serial

09:40 Tygodnik kulturalny

10:35 Sztuka Hiszpanii odc. 2 - serial

11:35 Fabryka - dramat

12:10 Wydarzenie aktualne 

12:45 Prognoza pogody - film

14:25 Klucz do Salvadora Dalego - film

15:30 One. Kobiety Kultury odc. 10

16:05 Grona gniewu - dramat

18:20 Dranie w kinie odc. 58

19:00 10. Międzynarodowy Konkurs 

  Wokalny im. Stanisława 

  Moniuszki - gala otwarcia 

22:10 Werdykt - dramat

00:25 Iggy Pop plays Baloise Session

06:15 Był taki dzień odc. 559

06:20 Dziennik telewizyjny

06:55 Wszystkie kolory świata 

  odc. 5 - serial

08:00 Koło się kręci odc. 19

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

08:45 U Pana Boga w ogródku 

  odc. 12 - serial

10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 179

10:40 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 3 s. 2 - serial

11:40 Dziewicza Nowa Zelandia 

  odc. 2 - serial

12:35 Zamarznięta planeta odc. 4 - serial

13:35 Szerokie tory odc. 75

14:10 Podróże z historią odc. 1 s. 1

14:40 Hiszpania. Narodziny imperium 

  odc. 2 - film

15:45 Spór o historię odc. 196

16:30 Plemienna sztuka przetrwania 

  odc. 1 - serial

17:20 Marzyciele odc. 30

17:50 Drogi wolności odc. 1 - serial

18:55 Pułkownik Kukliński - film

20:00 Cała prawda o Jerzym  

  Waszyngtonie - film

21:05 Stawka większa niż życie 

  odc. 18 - serial

22:10 Zapomniany przyjaciel. Rzecz 

  o Herbercie Hooverze - film

23:15 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 1 - serial

01:10 Prawdziwe męstwo - western

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
  VII rok 
10:00 Informacje dnia
10:15 Święty na każdy dzień 
10:25 Myśląc Ojczyzna 
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia
12:20 Mała Nellie od Świętego Boga 
12:50 Porady medyczne bonifratrów 
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Paweł VI papież czasów burzy 
  odc. 2 - film
15:30 Wierzę w Boga 
16:00 Informacje dnia
16:10 Przegląd katolickiego tygodnika 
  „Niedziela”
16:15 Piloci. Biało-czerwoni z Dęblina 
  - film
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
  Długosza 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 „Trzy krople krwi” w hołdzie 
  bohaterom powstań śląskich 
23:25 Filmowe życiorysy

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

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1158

11:00 Na Wspólnej odc. 2869 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2870 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2871 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2872 - serial

12:50 MasterChef Junior odc. 10 s. 4

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

15:25 Efekt domina odc. 1 s. 6

16:00 Brudna robota - czysty zysk 

  odc. 1 - serial

17:00 Dorota inspiruje odc. 1 s. 2

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 19

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5670

20:00 Chyłka - Zaginięcie odc. 7 - serial

21:00 Jeszcze dłuższe zaręczyny 

  - komedia

23:40 Legion samobójców - film 

02:10 Uwaga! odc. 5670 

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:25 SpongeBob Kanciastoporty - film

10:10 Ewa gotuje odc. 362

10:45 Sekrety rodziny odc. 25 - serial

11:45 Sekrety rodziny odc. 26 - serial

12:45 Sekrety rodziny odc. 27 - serial

13:45 Świat według Kiepskich 

  odc. 206 - serial

14:25 Świat według Kiepskich 

  odc. 207 - serial

15:05 Świat według Kiepskich 

  odc. 208 - serial

15:45 Kabaret na żywo odc. 59

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 159

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 160

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 447 - serial

20:10 Madagaskar II - film

22:00 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 108 s. 11

00:05 Babilon MMA 8 w Pruszkowie 

  MMA 

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1290

07:00 Detektyw Monk odc. 5 s. 8 

  - serial

07:55 Detektyw Monk odc. 6 s. 8 

  - serial

08:55 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 11 - serial

09:25 Pan Peabody i Sherman Show 

  odc. 12 - serial

09:55 Dzielna Mysz odc. 8 - serial

10:05 Jaś Fasola odc. 12 - serial

10:45 Amerykańska opowieść: Fievel 

  rusza na Zachód - film

12:15 Diabeł z trzema złotymi włosami 

  odc. 5 - film

13:55 Columbo odc. 1 - serial

15:50 Tajemnica Armana - film

17:50 Dogonić kosmos - film

20:00 Galileo odc. 200

21:05 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 74 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 75 - serial

23:00 8 Francuzek - film

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

07:15 Shimmer i Shine odc. 31 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 22 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 11 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 98 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 18 
  s. 2 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 34 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 6 - serial
09:15 Wielka podróż Bolka i Lolka 
  odc. 6 - serial
09:30 Domisie
10:00 Supełkowe ABC odc. 136
10:15 Strażak Sam odc. 11 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 21 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 16 s. 5 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 11 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 31 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 32 - serial
11:25 My little pony odc. 7 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 13 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 15-17 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 24 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 47 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 19 
  s. 2 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 47 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 46 - serial
13:55 Zaczarowany świat odc. 1 - serial
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 35 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 53 - serial
14:40 Tabaluga odc. 40 - serial
15:10 Nieziemscy
15:25 Yakari odc. 22 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 26
16:30 Dinotrux odc. 52 - serial
17:00 Transformers: Rescue Bots 
  odc. 2 s. 2 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 15 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 33 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 34 - serial
18:05 My little pony odc. 8 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 53 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 24 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 125 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 22 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 20 
  s. 2 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 271
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 63 
  - serial



Niedziela, 12 maja 2019

05:35 Klan odc. 3487
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
  Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
  Łagiewnikach
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Zakochaj się w Polsce odc. 118
09:05 Ziarno odc. 707
09:40 Tootsie - komedia
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Regina Coeli
12:15 Między ziemią a niebem
12:55 Misja w Afryce odc. 14 - serial
13:10 Z pamięci - rozmowy  
  z Andrzejem Doboszem odc. 31
13:25 Dynastie odc. 2 - serial
14:30 Weterynarze z sercem 
  odc. 66 - serial
15:05 Pensjonat nad rozlewiskiem 
  odc. 7 - serial
16:00 The Wall. Wygraj marzenia 
  odc. 77
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz odc. 274 
  s. 21 - serial
18:30 Jaka to melodia?
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Stulecie Winnych odc. 11 - serial
21:15 To był rok! odc. 8
22:20 Audycje komitetów wyborczych 
22:45 Tak to się teraz robi - komedia
00:40 Gorący pościg - komedia

05:50 Ukryta prawda odc. 568 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 42

09:55 Big Brother odc. 43

10:55 Zakochani po uszy odc. 62 

  - serial

11:30 Zakochani po uszy odc. 63 

  - serial

12:00 Zakochani po uszy odc. 64 

  - serial

12:35 Zakochani po uszy odc. 65 

  - serial

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

13:45 Niania i wielkie bum - komedia

16:05 Lara Croft: Tomb Raider  - film

18:15 Johnny English - komedia

20:00 Big Brother Arena odc. 9

21:40 Lara Croft Tomb Raider: Kolebka 

  życia - film

00:05 Zielona strefa - film 

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 52 - serial

06:35 101 dalmatyńczyków  

  odc. 2 - serial

07:00 101 dalmatyńczyków  

  odc. 3 - serial

07:30 101 dalmatyńczyków  

  odc. 4 - serial

07:55 Dzielna Mysz odc. 24 - serial

08:20 Ciekawski George - film

10:05 Galileo odc. 745

11:05 Galileo odc. 746

12:05 Nasza niania jest agentem 

  - komedia

14:05 Ostatni legion - film

16:25 Czego pragną kobiety - komedia

19:00 Galileo odc. 747

20:00 Osaczony - thriller

22:35 Koszmar z ulicy Wiązów - horror

00:30 Śmierć na talerzu odc. 7 - serial

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

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

08:00 Przygody Merlina odc. 2 

  s. 5 - serial

09:00 Jankes i dama odc. 2 - serial

10:00 Turner i Hooch - komedia

12:00 Agent z przypadku - komedia

13:55 Najpiękniejsze baśnie braci 

  Grimm  - film

15:20 Instrukcji nie załączono 

  - komedia

17:45 Nietykalni - komedia

20:00 John Wick 2 - thriller

22:15 Koliber - film 

00:15 Operacja Delta Force II: Na 

  ratunek - film 

07:00 Teledyski

07:20 Laureaci 10. Międzynarodowego 

  Konkursu Wokalnego 

  im. Stanisława Moniuszki

07:45 Dranie w kinie odc. 58

08:30 Wszystkie stworzenia duże 

  i małe odc. 45 - serial

09:40 Spotkania z muzyką odc. 30

10:45 Kopciuszek - spektakl 

11:50 Trzeci punkt widzenia odc. 288

12:20 Boleś - film

12:40 Pułkownik Kwiatkowski - komedia

14:55 Chuligan literacki

15:35 Koncert na 15-lecie wejścia 

  Polski do Unii Europejskiej

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

  odc. 532

18:05 Dziewczyny do wzięcia - komedia

19:05 Mała sprawa - film

20:00 Kultura na żywo

21:15 Rejs wyklętych - dramat

00:00 Trzeci punkt widzenia odc. 288

00:35 Vive le Cinematograph! - film

06:15 Był taki dzień odc. 560

06:20 Dziennik telewizyjny 

07:05 Życie odc. 8 - serial

08:10 Droga od Chrystusa  

  do Konstantyna odc. 2 - film

09:15 Rycerze i rabusie odc. 1 - serial

10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 180

10:50 Afryka odc. 1 - serial

11:50 Odkryć tajemnicę odc. 6 - serial

12:55 Wielkie widowiska natury 

  odc. 6 - serial

13:55 Archiwum zimnej wojny

14:40 Stawka większa niż życie 

  odc. 18 - serial

15:45 Poszukiwacze skarbów 

  odc. 6 - serial

16:20 Wielka gra

17:15 Wojownicy czasu odc. 25

17:50 Drogi wolności odc. 2 - serial

18:55 Zapomniany przyjaciel. Rzecz 

  o Herbercie Hooverze - film

19:55 Historia na sprzedaż odc. 1

20:55 Prawdziwe męstwo - western

23:10 Trzech kumpli - film

01:00 Uratowane z potopu - film

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

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

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1159

11:00 Efekt domina odc. 5 s. 5

11:30 Co za tydzień odc. 900

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

13:00 Szóstka odc. 6 - serial

14:00 Street Dance II - film

15:50 Czego pragną dziewczyny 

  - komedia

18:00 Big Brother Tydzień odc. 8

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5671

20:00 Robin Hood - film

22:55 Kiler - komedia

01:05 Big Brother Tydzień odc. 8

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 15 - serial

09:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 16 - serial

09:35 Wallace i Gromit: Klątwa królika 

  - film

11:30 Dobra wróżka - film

13:40 Madagaskar II - film

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 108 s. 11

17:35 Nasz nowy dom odc. 140

18:40 Domowe rozgrywki odc. 2

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 315

20:00 W rytmie serca odc. 51 

  s. 4 - serial

21:05 Kabaret na żywo odc. 60

23:15 Pewnego razu w Meksyku: 

  Desperado II - film 

01:30 Transformers: zemsta upadłych 

  - film

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1291

07:00 Benny Hill

07:35 Detektywi w akcji odc. 50 - serial

08:35 Galileo odc. 199

10:45 Dogonić kosmos - film

13:00 Gwiazdy kabaretu odc. 12

14:00 Nokaut odc. 1 - serial

15:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 267 - serial

16:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 268 - serial

17:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 269 - serial

18:00 Columbo odc. 1 - serial

20:00 Galileo odc. 201

21:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 76 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki 

  Nowego Jorku odc. 77 - serial

22:55 Mściwe serce - thriller

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

07:15 Shimmer i Shine odc. 32 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 23 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 12 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 99 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 19 
  s. 2 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 35 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 7 - serial
09:15 Wielka podróż Bolka i Lolka 
  odc. 7 - serial
09:30 Domisie
10:00 Teleranek odc. 84
10:15 Strażak Sam odc. 12 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 22 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 17 s. 5 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 15 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 33 - serial
11:10 Sara i Kaczorek odc. 34 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 8 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 14 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 18-20 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 25 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 48 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 20 
  s. 2 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 48 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 47 - serial
13:55 Księga Ksiąg odc. 16
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 54 - serial
14:40 Tabaluga odc. 41 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki
15:25 Yakari odc. 23 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 27
16:30 Dinotrux odc. 24 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 3 s. 2 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 16 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 35 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 36 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 9 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 54 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 25 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 126 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 23 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 21 
  s. 2 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 191
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 64 
  - serial



Poniedziałek, 13 maja 2019

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 170 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 481 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 74 s. 6 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 126 
  s. 10 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 90 
  s. 7 - serial
11:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 34
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Dynastie odc. 2 - serial
13:50 To był rok!
14:00 Elif odc. 482 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 212
16:05 Wieczna miłość odc. 171 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3488
18:30 Korona królów odc. 221 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:30 Leśniczówka odc. 120 - serial
21:00 Komedia romantyczna - spektakl
22:25 Audycje komitetów wyborczych 
23:00 Ekstradycja odc. 1 s. 2 - serial
00:05 Ukraińscy szeryfowie - film

06:00 Ukryta prawda odc. 569 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 70 - serial

07:55 Szpital odc. 268 - serial

08:50 Big Brother Tydzień odc. 8

09:50 Big Brother Pobudka odc. 41

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

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 97 - serial

12:45 19+ odc. 98 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 332 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 41

14:20 Sąd rodzinny odc. 71 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 108 - serial

16:20 Szpital odc. 269 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 41

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

18:25 Ugotowani odc. 5 s. 12

19:30 Zakochani po uszy odc. 66 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 45

21:00 Moje córki krowy - komedia

22:50 Big Brother Nocą odc. 33

23:20 28 dni później - horror

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

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

06:00 Słodka miłość odc. 41

07:00 Zbuntowany anioł odc. 218

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 96 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 47 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 63 

  s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 13 

  s. 8 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 14 

  s. 8 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 12 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 13 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 74 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 47 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 48 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 96 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 97 s. 3 - serial

20:00 Handel - film 

22:15 John Wick 2 - thriller

00:30 Król Skorpion III: Odkupienie 

  - film 

07:00 Teledyski

08:00 Studio Kultura - rozmowy

08:20 Ballada o ścinaniu drzewa 

  - komedia

09:10 Szczęśliwy brzeg - film

11:00 Panny i wdowy odc. 2 - serial

12:05 Panny i wdowy odc. 3 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Spotkania z muzyką odc. 30

14:30 Wrota Europy 

16:00 Dama kameliowa - dramat

18:00 W sprawie ducha - film

18:55 Teledyski

19:25 Którędy po sztukę odc. 11

19:30 Videofan odc. 91

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Karuzela - dramat

21:55 Artyści odc. 2 - serial

22:55 Kronos odc. 34

23:40 Aby do niedzieli - komedia

01:35 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 561

06:55 Dziennik telewizyjny 

07:45 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 1 - serial

08:55 Ex libris 

09:25 Nowa Huta walczy - film

10:25 Sensacje XX wieku odc. 50

11:00 Zamarznięta planeta odc. 4 - serial

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 14

12:20 Czas honoru odc. 40 - serial

13:15 Dreszcze - film

15:10 Wielkie widowiska natury 

  odc. 6 - serial

16:05 Spór o historię odc. 182

16:45 W walce tej nie ulegnę! 

17:25 Zamach majowy 

17:55 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:25 Flesz historii

18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 15

19:00 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 2 - serial

20:00 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 1 - serial

22:00 Archiwum zimnej wojny

22:40 Marzyciele odc. 30 

23:15 Odtajnione akcje szpiegowskie 

  odc. 4 - serial

00:10 Mała zagłada - film

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
09:30 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna 
11:35 Grunt to droga 
11:45 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Cud wirującego słońca 
  - prawdziwa historia objawień 
  fatimskich - film
12:50 Fatima - znak nadziei 
13:30 Koncert życzeń
14:20 Zawierz się Niepokalanej 
14:50 Chłopcy z Namugongo - film
15:30 Wywiad z Rektorem Sanktuarium 
  Fatimskiego Ks. Carlosem 
  Cabecinhas 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:20 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
  w Sanktuarium Matki  
 Bożej Fatimskiej w Zakopanem  
 na Krzeptówkach
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań odc. 122 
  - serial
23:05 Śladami apostoła Pawła 
  odc. 2 - serial

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

05:50 Uwaga! odc. 5671 

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

  odc. 11 s. 3

07:55 Akademia ogrodnika odc. 11

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2453

11:00 Ukryta prawda odc. 1042 - serial

12:00 Szpital odc. 931 - serial

13:00 Szkoła odc. 694 - serial

14:00 19+ odc. 395 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 5

15:30 Szkoła odc. 695 - serial

16:30 19+ odc. 396 - serial

17:00 Szpital odc. 932 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1043 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5672

20:10 Doradca smaku odc. 40 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2873 - serial

20:55 Milionerzy odc. 271

21:35 Kiler-ów 2-óch - komedia

23:55 Chyłka - Zaginięcie odc. 7 - serial

00:55 Co za tydzień odc. 900 

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

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1292

07:00 Strażnik Teksasu odc. 191 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 50 

  s. 5 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 267 - serial

10:00 Galileo odc. 201

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

12:00 Miodowe lata odc. 57 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 44 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 30 - serial

14:15 MacGyver odc. 71 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 4 - serial

16:15 Drużyna A odc. 12 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 82 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 58 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 47 - serial

20:00 Galileo odc. 202

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 176 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 177 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 18 - serial

00:00 12 rund 3 - film

01:50 Benny Hill odc. 41

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

06:00 Ukryta prawda odc. 570 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 71 - serial

07:55 Szpital odc. 269 - serial

08:50 Big Brother odc. 45

09:50 Big Brother Pobudka odc. 42

09:55 Zakochani po uszy odc. 66 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 99 - serial

12:45 19+ odc. 100 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 333 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 42

14:20 Sąd rodzinny odc. 72 - serial

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 109 - serial

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

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 42

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

18:25 Ugotowani odc. 6 s. 12

19:30 Zakochani po uszy odc. 67 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 46

21:00 Zielona strefa - film 

23:25 Big Brother Nocą odc. 34

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

06:00 Słodka miłość odc. 42

07:00 Zbuntowany anioł odc. 219

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 97 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 48 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 64 

  s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 14 

  s. 8 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 15 

  s. 8 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 13 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 14 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 75 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 48 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 49 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 97 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 98 s. 3 - serial

20:00 Tokarev. Zabójca z przeszłości 

  - film 

21:55 Angielska robota - film 

00:05 Ty będziesz następna - horror

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Przyjaciel - film

09:00 Dama kameliowa - dramat

11:00 Panny i wdowy odc. 4 - serial

12:05 Panny i wdowy odc. 5 - serial

12:55 Studio Kultura - rozmowy

13:15 Studio Kultura - niedziela z... 

  odc. 532

14:10 Chce się żyć - dramat

16:10 Kramarz - film

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

18:55 Teledysk

19:15 Kronos odc. 34

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Tango – spektakl

22:20 Samba - komedia

00:20 One. Kobiety Kultury odc. 10

06:50 Był taki dzień odc. 562

06:55 Dziennik telewizyjny

07:40 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 2 - serial

08:35 Niezwykłe historie Biało 

  - Czerwonych odc. 2

08:55 Flesz historii

09:20 W walce tej nie ulegnę! 

09:55 Zamach majowy - film

10:35 Sensacje XX wieku odc. 51

11:05 Spór o historię odc. 183

11:45 Pole widzenia. Polskie wynalazki 

  które zmieniły świat. odc. 1

12:10 Polska Kronika Filmowa odc. 15

12:20 Czas honoru odc. 41 - serial

13:20 Życie odc. 8 - serial

14:20 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 7 - serial

16:10 Kramarz - film

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

18:55 Teledysk

19:15 Kronos odc. 34

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Tango - spektakl

22:20 Samba - komedia

00:20 One. Kobiety Kultury odc. 10

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
08:40 Świadkowie
09:10 Papież Polak do Rodaków 
  - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc Ojczyzna 
11:45 Święty na każdy dzień 
11:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Sanktuaria polskie
12:40 Geniusz stworzenia - film
14:00 Dziesięć przykazań odc. 122 
  - serial
14:55 Próba wiary - serial
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej  
 Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Głos serca odc. 29 - serial
22:40 Święty Paweł i pierwsze Kościoły 
  - film
23:30 Ja głuchy - film

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 5

07:50 Doradca smaku odc. 40 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2454

11:00 Ukryta prawda odc. 1043 - serial

12:00 Szpital odc. 932 - serial

13:00 Szkoła odc. 695 - serial

14:00 19+ odc. 396 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 5

15:30 Szkoła odc. 696 - serial

16:30 19+ odc. 397 - serial

17:00 Szpital odc. 933 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1044 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5673

20:10 Doradca smaku odc. 1 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2874 - serial

20:55 Milionerzy odc. 272

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

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 25 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1161

00:05 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 19

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

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1293

07:00 Strażnik Teksasu odc. 192 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 51 

  s. 5 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 268 - serial

10:00 Galileo odc. 202

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

12:00 Miodowe lata odc. 47 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 58 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 31 - serial

14:15 MacGyver odc. 72 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 5 - serial

16:15 Drużyna A odc. 13 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 83 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 61 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 82 - serial

20:00 Galileo odc. 203

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 178 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 179 - serial

23:00 Hooligans III - film 

01:00 STOP Drogówka odc. 107

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

06:00 Ukryta prawda odc. 571 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 72 - serial

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

08:50 Big Brother odc. 46

09:50 Big Brother Pobudka odc. 43

09:55 Zakochani po uszy odc. 67 

  - serial

10:35 Mango - Telezakupy

12:10 19+ odc. 101 - serial

12:45 19+ odc. 102 - serial

13:15 Ukryta prawda odc. 334 - serial

14:15 Big Brother Popołudnie odc. 43

15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 110 - serial

16:20 Szpital odc. 271 - serial

17:20 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 43

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

18:25 Ugotowani odc. 7 s. 12

19:30 Zakochani po uszy odc. 68 

  - serial

20:00 Big Brother odc. 47

21:00 Źródło nadziei 

23:20 Big Brother Nocą odc. 35

23:55 Moje córki krowy - komedia

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

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

06:00 Słodka miłość odc. 43

07:00 Zbuntowany anioł odc. 220

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 98 s. 3 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 49 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 65 

  s. 4 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 15 

  s. 8 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 16 

  s. 8 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 14 s. 6 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 15 s. 6 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 76 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 49 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 50 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 98 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 99 s. 3 - serial

20:00 Kod 211 - film

21:45 Terrorysta - film 

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

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

  odc. 2 s. 4 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Twarzą w twarz - film

09:10 Kramarz - film

11:00 Zaklęty dwór odc. 1 - serial

12:10 Zaklęty dwór odc. 2 - serial

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Leonard Cohen - pieśni miłości 

  i nienawiści

14:30 Kamień na kamieniu - dramat

16:20 Wakacje z Madonną - film

18:00 Festiwal Śpiewającej Duszy - film

19:00 Teledyski

19:25 Chuligan literacki

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Święte powietrze - komedia

21:50 Pegaz odc. 128

22:35 Mnich z Morza - film

23:55 Ella Fitzgerald 

01:20 Samba - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 563

07:00 Dziennik telewizyjny

07:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 3 - serial

08:45 Archiwum zimnej wojny

09:25 Kobiety z Auschwitz - film

10:10 Sensacje XX wieku odc. 52

10:35 Pole widzenia. Polskie wynalazki 

  które zmieniły świat. odc. 1

11:05 Z nieba do nieba - film

11:55 Polska Kronika Filmowa odc. 15

12:10 Czas honoru odc. 42 - serial

13:05 Wszystkie kolory świata 

  odc. 7 - serial

14:10 Zapomniany przyjaciel. Rzecz 

  o Herbercie Hooverze - film

15:15 Odtajnione akcje szpiegowskie 

  odc. 4 - serial

16:05 Niosła go Polska odc. 1 - film

17:40 Było, nie minęło - kronika 

  zwiadowców historii

18:05 Niecała nieprawda czyli PRL 

  w DTV odc. 74

18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 15

18:55 Tajemnica twierdzy szyfrów 

  odc. 4 - serial

19:45 Helikoptery w akcji odc. 3 - serial

20:50 Sekrety amerykańskiej mafii 

  odc. 1 - serial

22:00 Weterani. Wyrwani śmierci 

  odc. 8 - serial

22:35 Dreszcze - film

00:25 Sensacje XX wieku odc. 52

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia 
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień 
09:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
  Świętego Franciszka z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
  odc. 29 - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia
12:20 Próba wiary - serial
13:10 Święty Paweł i pierwsze Kościoły 
  - film
14:00 Głos serca odc. 29 - serial
14:40 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Z Benedyktem XVI rok, po roku 
  odc. 1 - serial
17:00 Po stronie prawdy
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Przygody Mobilków - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
  Cudownego Obrazu Matki Bożej 
  Częstochowskiej na Jasnej 
  Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Eksodus - Droga Narodu 
  Wybranego - film

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 5

07:50 Doradca smaku odc. 1 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2455

11:00 Ukryta prawda odc. 1044 - serial

12:00 Szpital odc. 933 - serial

13:00 Szkoła odc. 696 - serial

14:00 19+ odc. 397 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 5

15:30 Szkoła odc. 697 - serial

16:30 19+ odc. 398 - serial

17:00 Szpital odc. 934 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1045 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5674

20:10 Doradca smaku odc. 2 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2875 - serial

20:55 Milionerzy odc. 273

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

22:35 Chłopak z sąsiedztwa - thriller

00:20 American - Horror Story: Asylum 

  odc. 3 s. 2 - serial

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

06:00 Top 10 lista przebojów odc. 1294

07:00 Strażnik Teksasu odc. 193 

  - serial

08:00 Medicopter 117 odc. 52 

  s. 5 - serial

09:00 Policjantki i policjanci  

  odc. 269 - serial

10:00 Galileo odc. 203

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

12:00 Miodowe lata odc. 82 - serial

12:55 Miodowe lata odc. 61 - serial

13:40 Sekrety sąsiadów odc. 32 - serial

14:15 MacGyver odc. 73 - serial

15:15 Diagnoza morderstwo 

  odc. 6 - serial

16:15 Drużyna A odc. 14 s. 4 - serial

17:15 Paulina odc. 84 - serial

18:15 Miodowe lata odc. 90 - serial

19:05 Miodowe lata odc. 77 - serial

20:00 Galileo odc. 204

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 180 - serial

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

  odc. 181 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 19 - serial

00:00 Potępiony 2 - film 

01:50 Benny Hill odc. 42

07:15 Shimmer i Shine odc. 35 - serial
07:40 Rodzina Rabatków odc. 26 
  - serial
08:10 Stacyjkowo odc. 15 - serial
08:20 Pszczółka Maja odc. 102 - serial
08:35 Pamiętnik Florki odc. 22 
  s. 2 - serial
08:50 Masza i niedźwiedź odc. 38 
  - serial
09:00 Krecik i panda odc. 10 - serial
09:15 Wielka podróż Bolka i Lolka 
  odc. 10 - serial
09:30 Domisie
10:00 Zwierzaki Czytaki odc. 61
10:15 Strażak Sam odc. 17 s. 8 - serial
10:30 Świnka Peppa odc. 25 s. 6 
  - serial
10:35 Świnka Peppa odc. 20 s. 5 
  - serial
10:45 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 18 - serial
11:05 Sara i Kaczorek odc. 39 - serial
11:25 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 11 s. 6 - serial
11:50 Shimmer i Shine odc. 17 - serial
12:20 Miś Uszatek odc. 27-29 - serial
12:50 Stacyjkowo odc. 28 - serial
13:00 Pszczółka Maja odc. 51 - serial
13:15 Pamiętnik Florki odc. 23 
  s. 2 - serial
13:30 Masza i niedźwiedź odc. 51 
  - serial
13:35 Krecik i panda odc. 50 - serial
13:55 Supełkowe ABC odc. 136
14:10 Timmy i przyjaciele odc. 37 
  - serial
14:25 Dzień, w którym Heniś poznał... 
  odc. 57 - serial
14:40 Tabaluga odc. 44 - serial
15:10 Zwierzaki Czytaki odc. 42
15:25 Yakari odc. 26 - serial
15:45 Domisie
16:10 Nela - mała reporterka odc. 30
16:30 Dinotrux odc. 27 - serial
17:00 Transformers: Misja Autobotów 
  odc. 6 s. 2 - serial
17:25 Andy i prehistoryczne przygody 
  odc. 19 - serial
17:45 Sara i Kaczorek odc. 41 - serial
17:55 Sara i Kaczorek odc. 42 - serial
18:05 My Little Pony: Przyjaźń to magia 
  odc. 12 s. 6 - serial
18:30 Shimmer i Shine odc. 57 - serial
19:00 Rodzina Rabatków odc. 28 
  - serial
19:20 Stacyjkowo odc. 1 - serial
19:30 Pszczółka Maja odc. 26 - serial
19:45 Pamiętnik Florki odc. 24 
  s. 2 - serial
19:55 Czytanie przed spaniem, czyli 
  cała Polska czyta dzieciom 
  odc. 194
20:05 Masza i niedźwiedź odc. 2 
  - serial
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HOROSKOP
KOZIOROŻEC 22.12-19.01

WODNIK 20.01-18.02

RYBY 19.02-20.03

STRZELEC 22.11-21.12

SKORPION 24.10-21.11

WAGA 23.09-23.10

PANNA 23.08-22.09

LEW 23.07-22.08

RAK 21.06-22.07

BLIŹNIĘTA 22.05-20.06

BYK 21.04-21.05

BARAN 21.03-20.04

Krzyżówka panoramiczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w Kowalewie Pomorskim
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Jestem Europejczykiem, 
bo jestem Polakiem

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

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

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

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

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

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

– Co konkretnie? 
– Przede wszystkim w na-

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

którym ideały Schumana i Ade-
nauera są bliskie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(red)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Jakie jeszcze zmiany?

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

300 zł na wyprawkę

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

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

Ustawa zamiast rozporządzenia 

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

„Dobry start” będzie 
gwarantowany ustawą

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

Prawie 1,5 miliarda zł 
na 2019 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródło: wikipedia.org

Najlepsi pojechali 
w Lipnie

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

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

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

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

(ak)
 fot. PUK Lipno

Konkursy

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

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

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

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

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

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

(red)
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Żywa lekcja historii
GMINA LIPNO  We wtorek 30 kwietnia społeczność Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego w Ja-
strzębiu uczestniczyła w obradach sejmu i uchwaleniu konstytucji 3 maja. Żywą lekcję historii zaprezentowali 
uczniowie klas siódmych i ósmych przygotowani przez Katarzynę Gęsicką i Krzysztofa Kostrzewskiego

Noworodki

MAteusz ROzwORskI
 urodził się 4 maja, 

ważył 4,05 kg i mierzył  
59 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Marcina i Ka-
tarzyny ze Sierpca

Fot. Lidia Jagielska

MIchAł FuRMAńskI 
 urodził się 2 maja, ważył 

3,48 kg i mierzył 56 cm. Jest 
synem Tomasza i Pauliny 
z Glewa, ma brata Pawełka

słAwek 
szczePANkOwskI
 urodził się 27 kwietnia, 

ważył 2,3 kg i mierzył 51 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Agnieszki z Jasienia

INGA ŚwIąteckA
 urodziła się 2 maja, ważyła 

2,85 kg i mierzyła 52 cm. Jest 
córką Grzegorza i Lilii z Sura-
dówka, ma brata Patryka

IGA FOss
 urodziła się 29 kwiet-

nia, ważyła 3,3 kg i mierzyła  
53 cm. Jest córką Radka i Ewe-
liny z Sarnowa, ma siostrę Ju-
lię

Witajcie na świecie!

To była doskonała pod 
względem merytorycznym 
akademia z okazji rocznicy 
uchwalenia konstytucji 3 maja. 
Uczniowie, oprócz warstwy 
artystycznej, wykazali się do-
skonałą znajomością historii 
i umiejętnością opowiedzenia 
ważnych wydarzeń zmierzają-
cych do uchwalenia konstytucji 
w sposób zwięzły i przystępny 
dla każdego. Dzięki takiej lek-
cji nawet najmłodsi uczniowie 
szkoły w Jastrzębiu dowiedzieli 
się, kto i jak wcielił w życie naj-
ważniejszą ustawę zasadniczą 
w kraju i nie tylko.

– My przygotowaliśmy cho-
rągiewki w kolorach biało-czer-
wonych, bo to są nasze barwy 
narodowe – mówią milusińscy 
z oddziały przedszkolnego. – 
A my mamy kotyliony, też biało-
czerwone, bo 2 maja jest dzień 
flagi – dodają uczniowie naj-
młodszych klas.

W szkolnej rocznicy uchwa-
lenia konstytucji 3-majowej 
uczestniczyli uczniowie, na-
uczyciele i goście z Ewą Rozen – 
dyrektorem Biblioteki Publicz-
nej Gminy Lipno w Radomicach.

– Przedstawiamy genezę 
święta, które odegrało ogrom-
ną rolę w historii naszej ojczy-
zny – mówią autorzy akademii. 
– Przybliżamy tamte wzniosłe 
wydarzenia związane z uchwa-
leniem pierwszej w Europie, 
a drugiej na świecie konstytu-
cji. W ten sposób wzbogacimy 
wiedzę historyczną młodszych 
kolegów i koleżanek o tym pa-
triotycznym wydarzeniu.

Zwieńczeniem był cudowny 
taniec z szarfami, a patriotycz-
na uroczystość odbywająca się 
w obecności całej społeczności 
szkolnej była okazją do prezen-
tacji laureatek Ogólnopolskiego 
Konkursu Historyczno-Regio-
nalnego odbywającego się pod 
„Poznajemy źródła historii i kul-
tury naszego regionu – człowiek 
ważny dla naszej ziemi”. 

Zuzanna Chojnicka z klasy 
VI i Julia Czajkowska z klasy VIII 
szkoły w Jastrzębiu otrzymały 
wyróżnienie w tym prestiżowym 
konkursie o zasięgu krajowym. 
Zuzanna Chojnicka przygotowa-
ła na konkurs album poświęco-
ny ś. p. Tadeuszowi Chojnickie-
mu, postaci bardzo ważnej dla 

Jastrzębia i Lipna, biblioteka-
rzowi, społecznikowi, wielolet-
niemu dyrektorowi lipnowskiej 
książnicy, założycielowi Lipnow-
skiej Grupy Literackiej. Tadeusz 
Chojnicki pochodził z Jastrzębia 
i zdaniem Zuzi, był to człowiek 
„który z Tej Ziemi wyrósł, Tę Zie-
mię umiłował i bez reszty był 
Jej oddany”.

Julia Czajkowska przygo-
towała album poświęcony Poli 
Negri, niezwykłej aktorce kina 
niemego pochodzącej z Lipna, 
ikonie filmowej znanej na ca-
łym świecie, której osiągnięcia 
i znaczenie dla światowego kina 
poznajemy dzięki festiwalowi 
Poli Negri odbywającemu się 
corocznie w maju w lipnowskiej 
Nawojce.

Konkurs zorganizowała 
Szkoła Podstawowa w Gryfowie 
Śląskim, a jego patronem ho-
norowym był Minister Edukacji 
Narodowej i Dolnośląski Kura-
tor Oświaty. Jak widać zarówno 
wielka historia naszego kraju jak 
i mała historia Jastrzębia i Lipna 
są w szkole w Jastrzębiu na waż-
nym miejscu.

tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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GODZINY OTWARCIA:
PN-PT: 7.OO-18.OO | SOB: 7.OO-14.OO

NOWOŚĆ
w systemie dociepleń

IMPREFARB!

Elastyczna
Deska elewacyjna

w cenie
139zł139zł/m2

Dostępne kolory:
biały, szary, złoty dąb,

machoń, sosna, 
ciemny orzech.

U nas kupisz 
profesjonalne narzędzia:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto 4 Udzielę bez BIK na raty od 1500 
zł do 20 000 zł. Szybko i dyskretnie. 
Również na dowód. Dojazd do klienta, 
tel. 572 148 143

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

Gabinet weterynaryjny lek. wet. A. Sarek-Ka-
czorowska, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 
19/15, dyżur całodobowy, tel. 517 532 637
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O G Ł O S Z E N I E

Zdrowie
Poradnie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

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

Węglopol, skład węgla, Kamionka 17, tel. 609 
092 360
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Integracja w zbytkowie
GMINA LIPNO  Podczas majówki potańczyli i zintegrowali się mieszkańcy Zbytkowa. Sołtys wraz z miejsco-
wymi strażakami wspólnie zorganizowali spotkanie dla lokalnej społeczności

Nie zabrakło chętnych do 
wspólnej zabawy, którzy przyję-
li zaproszenie od organizatorów. 
Przygotowanie zabawy tanecznej 
to pierwsza inicjatywa tego typu 
świeżo wybranego sołtysa.

– Liczę na to, że zabawa bę-
dzie udana, a w przyszłości, przy 
kolejnych okazjach, jeszcze wię-
cej mieszkańców weźmie w niej 
udział. To nasze spotkanie jest 
także alternatywą na spędzenie 
miło majówki przez osoby, które 

nie zdecydowały się nigdzie wy-
jechać – mówił podczas zabawy 
sołtys Zbytkowa, Piotr Lubrant.

Założeniem jest, aby tego typu 
imprezy odbywały się cyklicznie. 
Jak widać na naszych zdjęciach, 
nastroje były iście szampańskie, 
a humory dopisywały. Uczestnicy 
na pewno z chęcią wrócą jeszcze 
nie raz do świetlicy wiejskiej na 
kolejne imprezy.

Tekst i fot. Natalia 
Chylińska-Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Gmina Kikół

Udali się w ciekawą wyprawę
W dniach od 1 do 4 maja br. grupa uczniów Szkoły Podstawowej w Ciełuchowie 
pod opieką Jarosława Jasińskiego i Katarzyny Rybczyńskiej wyruszyła na wyjątko-
wy rajd rowerowy.

Celem wycieczki było do-
tarcie do Pól Grunwaldzkich, na 
których w 1410 roku odbyła się 
historyczna bitwa. Po drodze cy-
kliści odwiedzili wiele ciekawych 

miejsc, poznawali piękno polskie-
go krajobrazu i zabytki architek-
tury. Uczestnicy między innymi 
poznali historię zamku w Radzi-
kach Dużych, po którym zostały 

już tylko malownicze ruiny, zwie-
dzili zabytkową Brodnicę, w cen-
trum której znajduje się unikato-
wy trójkątny rynek. Choć pogoda 
była kapryśna, a wiatr nie zawsze 

wiał w plecy, uczestnicy świetnie 
sobie radzili. Jedną z atrakcji był 
również pobyt w gospodarstwie 
agroturystycznym.

– Eksponaty zgromadzone 
przez właścicieli i mini zoo wzbu-
dziły zachwyt nie tylko dzieci. 
Wieczorem odbył się pokaz pie-
czenia wafli na zabytkowej go-
frownicy. Były one wyjątkowo 
smaczne. Największym przeży-
ciem była jednak noc spędzona 
pod namiotami na Polach Grun-
waldzkich. Wokół pola biwako-

wego krążyły historyczne postaci 
z łukami w ręku, obok pasły się 
konie. Nie były to jednak duchy 
poległych - po postu trafiliśmy 
na zawody łucznicze. Podróż za-
jęła nam 4 dni, przejechaliśmy  
260 km. Mimo zmiennej pogody, 
pagórkowatego terenu, wszyst-
kim dopisywały humory. Dzięku-
jemy wszystkim, dzięki którym ta 
wyprawa mogła się odbyć – re-
lacjonują opiekunowie wyprawy.  
K. Rybczyńska i J. Jasiński.

(ak), fot. nadesłane
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Wiślanki mało gościnne
SIATKÓWKA  W drugi dzień majówki w Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki odbył się Turniej Siat-
kówki Kobiet. W zawodach wzięło udział 6 zespołów. Najlepsze okazały się gospodynie

Do rozgrywek zgłosiły się dru-
żyny: Bobrowniki, Tęcza Topólka 
i Wiślanki Dobrzyń nad Wisłą (Gru-
pa A) oraz Krojczyn, Lipno i Vol-
ley Chalin (Grupa B). Już pierwszy 
pojedynek w grupie A pomiędzy 
Wiślankami i Tęczą okazał się bar-
dzo zacięty i stał na dobrym po-
ziomie. Oba sety w stosunku 25:22 
wygrały jednak gospodynie i dały 
jasny sygnał, że tego dnia będą wal-
czyć o najwyższy stopień podium. 
W pozostałych meczach tej grupy 

zarówno Wiślanki jak i Tęcza po-
konały dużo młodsze i mniej do-
świadczone dziewczęta z Bobrow-
nik 2:0.

W grupie B była dość nieco-
dzienna sytuacja, ponieważ ze 
względu na kontuzję jednej z za-
wodniczek i brak rezerwowych 
Lipno musiało zagrać mecze gru-
powe w piątkę. Co ciekawe mimo 
osłabienia lipnowianki pokonały 
Krojczyn, a w starciu z Chalinem 
drugiego seta przegrały dopiero na 

przewagi. Volley Chalin wygrał też 
mecz z Krojczynem i z pierwszego 
miejsca awansował do finału.

Zgodnie z równolegle zajętymi 
miejscami w grupach zespoły roze-
grały między sobą mecze o miejsca 
w klasyfikacji końcowej. Najpierw 
Bobrowniki pokonały Krojczyn 2:1 
i wywalczyły V miejsce. W starciu 
o III lokatę i brązowe medale Tę-
cza ograła Lipno 2:0. Niesamowite 
emocje i głośny doping kibiców to-
warzyszyły meczowi finałowemu. 

Wiślanki i Volley Chalin od począt-
ku były bardzo zdeterminowane 
i walka toczyła się o każdą piłkę. Po 
bardzo wyrównanym pierwszym 
secie zespół z Dobrzynia pokonał 
Chalin 27:25. W drugiej partii prze-
waga Wiślanek nie podlegała już 
dyskusji i set zakończył się ich wy-
sokim zwycięstwem 25:13.

Najlepszą zawodniczką rozgry-
wek została M. Nierychlewska (Wi-
ślanki). Medale dla siatkarek trzech 
najlepszych zespołów, statuetkę dla 

najlepszej zawodniczki oraz puchar 
dla zwycięskiej drużyny wręczyli 
wiceburmistrz Dobrzynia nad Wisłą 
Sebastian Maciej Olewiński i dyrek-
tor DCSiT Stanisław Niekraś. Orga-
nizatorzy składają podziękowania 
dla wolontariuszy A. Koprowskiej, 
J. Przybyłowskiej, E. Kazaneckiego, 
Ł. Żuchowskiego za obsługę stolika 
sędziowskiego i pomoc przy prze-
prowadzeniu turnieju.

(ak), fot. DCSiT

Rekreacja

Biało-czerwony bieg
2 maja PUK Arena była bazą biegaczy biało-czerwonych. Była patriotyczna zaba-
wa sportowa, ognisko i okazja do uczczenia dnia flagi.

Czwartkowe popołudnie 
przebiegło amatorom sportowego 
stylu życia pod znakiem biegania. 
Każdy znalazł coś dla siebie, bo-
wiem najmłodsi mogli zmierzyć 

się na torze przeszkód, nieco star-
si przebiec krótszy lub dłuższy 
dystans. Każdy otrzymał pamiąt-
kowy medal z rąk przewodniczą-
cego rady miasta Lipna Grzegorza 

Koszczki lub radnej wojewódzkiej 
Anety Jędrzejewskiej.

Na dystansie pięciokilome-
trowym najlepszym czasem może 
poszczycić się Szymon Brzozow-
ski. Tuż za nim na mecie pojawił 
się Mariusz Pawłowski, a jako 
trzeci dobiegł Jakub Rzymski. Kto 
nie biegał, mógł kibicować. Zwień-
czeniem zabawy zorganizowanej 
w naszym mieście w dniu flagi 
było ognisko. Bohaterką dnia była 
oczywiście flaga biało-czerwona, 
dumnie prezentowana przez bie-
gaczy.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Majowe zmagania 
na korcie
W dniach 29 kwietnia-2 maja na korcie Zespołu Szkół 
Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej tenisiści walczy-
li o Puchar Burmistrza Lipna Pawła Banasika. Wygrał 
Emil Bonowicz przed Bartoszem Wojciechowskim 
i Marcinem Bartczakiem.

Tenis ziemny

Tenisowe zmagania wpisały się 
w kalendarz lipnowskiej majówki. 
Doskonała organizacja ze strony 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Lipnie oraz lipnowskiego ra-
tusza i wysoki poziom zawodników 
sprawiły, że był to niezapomniany 
Otwarty Turniej Tenisa Ziemne-
go o Puchar Burmistrza Lipna. 
- W turnieju wzięło udział ośmiu 
zawodników, graliśmy systemem 
pucharowym, co oznacza, że prze-
grany odpadał – mówi Pawel Uzar-
ski z lipnowskiego ośrodka sportu.

I tak turniej przebiegał z na-
stępującymi po sobie wynika-

mi: Lewalski – Chojnicki: 2:6, 6:7; 
Błaszkiewicz – Bonowicz: 2:6, 5:7; 
Bartczak – Sokołowski: 7:5, 6:1; 
Wojciechowski - Marcinkowski: 6:1, 
7:5. W półfinale zmierzyli się więc: 
Chojnicki – Bonowicz z wynikami: 
4:6, 1:6; Bartczak – Wojciechowski: 
3:6, 3:6. O trzecie miejsce turnieju 
walczyli: Marcin Bartczak i Jacek 
Chojnicki z wynikami: 2:6, 6:3, 6:3. 
W zmaganiach finałowych ogląda-
liśmy Emila Bonowicza i Bartosza 
Wojciechowskiego i ich rozgrywki 
z wynikami: 3:6, 7:6, 7:6.

Lidia Jagielska
 fot. nadesłane
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orion idzie jak burza
PIŁKA NOŻNA  Sześć zdobytych punktów i aż dziewięć zdobytych bramek to bilans piłkarzy Oriona Po-
powo z dwóch rozegranych w minionym tygodniu meczów w A-klasie. Dzięki temu zespół z gminy Lipno 
awansował z 9. na 6. miejsce w tabeli

Jeszcze parę lat temu, po po-
wrocie do seniorskich rozgrywek, 
Orion był przysłowiowym outsi-

derem. Jednak piłkarze z Popowa 
zrobili wyraźny postęp i mogą 
już nie tylko straszyć najlepszych 

w lidze, ale i odbierać im punkty. 
Długi majowy weekend był dla 
nich bardzo udany. Najpierw 1 
maja podejmowali w Wichowie 
Grot Kowalki. Początek nie za-
powiadał nic dobrego, bo rywale 
już po kwadransie gry prowadzili 
2:0. Jednak po dwóch bramkach 
Damiana Majewskiego jeszcze 
w pierwszej połowie miejsco-
wi wyrownaliś wynik spotkania. 
W drugiej Majewski dołożył jesz-
cze dwa gole z rzutów karnych. 
Grotowi udało się zdobyć bram-
kę kontaktową, ale Orion dowiózł 
wygraną 4:3 do końca.

Jeszcze ciekawiej było w nie-
dzielę, gdy piłkarze z Popowa po-

jechali do Tłuchowa na mecz der-
bowy z Wichrem Wielgie.  Mecz 
zaczął się dla nich bardzo do-
brze, od strzelonej bramki przez 
Damiana Milewskiego. Orion 
mógł podwyższyć wynik, ale 
brakło skuteczności. Po wrzucie 
piłki z autu Wicher doprowadził 
do remisu. Na przerwę z prowa-
dzeniem wyszedł Orion, Damian 
Majewski pokonał bramkarza 
gości z bliskiej odległości.

W początkowych minutach 
po przerwie Wicher dominował. 
Nie przyniosło to jednak gola i po 
jednej z kontr wynik podwyższył 
dla gości Majewski. Rywale złapali 
kontakt po golu z rzutu karnego, 

choć Rutkowski był bardzo bliski 
obrony jedenastki. Reszta meczu 
to mądra gra Popowa i zdobycie 
kolejnych goli. Najpierw hat-tric-
ka ustrzelił Majewski, a wynik 
ustalił Milewski, wykorzystując 
rzut karny i tym samym zaliczył 
dublet. Ostateczny wynik to 5:2.

Dzięki tym dwóm wygranym 
Orion jest szósty w tabeli z do-
robkiem 22 punktów. W niedzielę 
zagra u siebie z Wiślaninem Bo-
browniki. Wicher, który przegrał 
w minionym tygodniu dwa me-
cze, ma 27 punktów i jest czwar-
ty. W niedzielę zagra z Tłucho-
wią.

Tekst i fot. (ak)

1 maja Orion Popowo pokonał Grot Kowalki 4:3

Piłka nożna

9 goli w meczu Mustanga
5 maja o godz. 11.00 na stadionie w Dobrzyniu nad Wisłą UKS Mustang Wielgie 
rozegrał kolejne spotkanie w III lidze kobiet ze Startem Pruszcz.

Zespół z Pruszcza należy do 
czołówki zespołów III ligi, dlatego 
spotkanie zapowiadało się bardzo 
interesująco. Od początku me-
czu to nasz zespół stwarzał sobie 
więcej okazji do zdobycia bram-
ki i już w 9. minucie po podaniu 
Kingi Marchlewskiej Anita Mać-
kiewicz umieściła piłkę w bramce. 
W 16. minucie padła najładniej-
sza bramka spotkania autorstwa 
Magdaleny Żebrowskiej, która z 18 
metrów nie dała szans bramkarce 

gości. W 32. minucie swoją drugą 
bramkę strzeliła Anita Maćkiewicz 
i było do przerwy 3:0.

W drugiej części w 53. minu-
cie na 4:0 podwyższyła Emilia 
Wenderlich po akcji prawą stroną 
boiska. Zespół z Pruszcza w 60. 
minucie zdobył gola na 4:1. W 65. 
minucie po podaniu Anity Maćkie-
wicz Magdalena Żebrowska strze-
liła na 5:1. W 70. minucie po kontr-
ataku zespół Startu zdobył gola 
i było 5:2. W 73. minucie faulowana 

w polu karnym była Monika Pikos, 
a rzut karny na bramkę zamieni-
ła Magdalena Żebrowska, kom-
pletując hat-tricka. Zespół Startu 
w końcówce stać było na jeszcze 
jedną bramkę i mecz zakończył się 
pewnym zwycięstwem Mustanga 
6:3.

W następnym meczu dziew-
częta z Wielgiego udadzą się do 
Bydgoszczy, gdzie rozegrają spo-
tkanie na szczycie III ligi ze Spójnią 
Białe Błota, które będzie pojedyn-
kiem dwóch najlepszych drużyn 
sezonu i prawdopodobnie zdecy-
duje o awansie do II ligi. Skład dru-
żyny: Olkiewicz, Kwiatkowska (71’ 
Kamińska), Leśniewska, Marchlew-
ska (78’ Raczkowska), A. Żebrow-
ska, Fydryszewska (41’ Wenderlich), 
Pikos (66’ Lejmanowicz), Czuba-
kowska (66’ Wilińska), Szczepaniak, 
Maćkiewicz, M. Zebrowska.

(ak), fot. archiwum
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Mień coraz bliżej celu
1 maja Mień Lipno podejmował na własnym boisku Wicher Wielgie. W derbach 
powiatu lipnowskiego padł wynik 2:0.

Spotkanie zapowiadało się 
bardzo interesująco. Po pierwsze 
to kolejne derby naszego powia-
tu, po drugie jeszcze do niedawna 

Wicher uchodził za głównego ry-
wala w walce o wygranie grupy II 
włocławskiej A-klasy dla lipnowian. 
Środowy mecz rozwiał wątpliwości. 

Mień od początku atakował, Wicher 
ograniczył się do kontr. Bez straty 
gola przyjezdni wytrzymali 20 mi-
nut. Potem sprawy w swoje ręce 
wziął Kempiński, który do prze-
rwy zdobył dwie bramki. W drugiej 
połowie wynik nie uległ już zmia-
nie i Mień wygrał 2:0. Lipnowianie 
w weekend grali w Bobrownikach 
(o tym meczu niżej), Wicher z Orio-
nem (o tym meczu także na str. 
32).

Tekst i fot. (ak)

Dobra passa Wiślanina
Także piłkarze z Bobrownik zdobyli w minionych 
dwóch kolejkach komplet 6 punktów. Ze Skrwą 
Skrwilno zagrali awansem 20 kwietnia i wygrali 
1:0, ale derby z Mieniem Lipno wygrali w minioną 
sobotę 3:2.

Piłka nożna

Wiślanin jest kolejną ekipą 
z powiatu lipnowskiego, której 
wiosna w A-klasie wyraźnie słu-
ży. W sześciu meczach w tym 
roku piłkarze z Bobrownik 
wygrali aż pięć razy. 20 kwiet-
nia ograli na wyjeździe Skrwę. 
Prawdziwe emocje były jednak 
w minioną sobotę, bo derby 
z Mieniem zawsze przysparzają 
dodatkowej adrenaliny piłka-
rzom i kibicom. Nie inaczej było 
i tym razem.

W pierwszej połowie pa-
dła jedna bramka, autorstwa 
Surmackiego. Dzięki temu Wi-
ślanin prowadził 1:0 i mogło to 
być dla niektórych zaskoczenie. 
Worek z bramkami na dobre 
rozwiązał się po przerwie. Naj-
pierw w 55. minucie na 2:0 pod-

wyższył Lerch i miejscowi fani 
byli w siódmym niebie. Jednak 
między 60. a 65. minutą trafiali 
Markowski i Falkowski, i zrobiło 
się 2:2. Jednak w 70. minucie na 
3:2 trafił Lerch i był to ostatni 
gol w tym meczu.

Wiślanin pokonał Mień po 
raz drugi w sezonie i awanso-
wał na piąte miejsce w tabeli 
(25 punktów). W niedzielę zagra 
w derbach z Orionem Popowo. 
Mień mimo trzeciej porażki 
w sezonie jest niezagrożony na 
pierwszym miejscu z 39 punkta-
mi, ma 9 punktów przewagi nad 
drugą Tłuchowią. W sobotę lip-
nowianie zagrają na wyjeździe 
z GKS Fabianki.
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