
Sołtys Maria Rucińska zabrała zdecydowanie głos na sesji rady gminy
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Temat dróg nie schodzi z przy-
słowiowej tablicy od wielu tygodni, 
a nawet już miesięcy. W zasadzie 
wszystkie gminy są w podobnej, 
trudnej sytuacji, bo dróg grunto-
wych do utrzymania jest dużo, 
a pieniędzy zawsze za mało. Ale 
problem z jakością dróg ma też 
powiat. I właśnie wykorzystu-
jąc obecność starosty w imieniu 
mieszkańców swojej miejscowości 
zwróciła się do niego sołtys Huty 
Chojno Maria Rucińska.

– Pytam w imieniu ludzi, bo 
przychodzą lub dzwonią do mnie 
i już na prawdę nie wiem, co ja 
mam im mówić. Nasza droga jest 
z roku na rok coraz gorsza i nic się 
z tym nie robi. Czy my jesteśmy ja-
kimiś wyrzutkami? Jesteśmy gor-
si? Proszę powiedzieć, kiedy droga 
zostanie naprawiona? – mówiła na 
sesji sołtys Rucińska.

Starosta udzielił odpowie-

dzi, odnosząc się do kwestii dróg 
w powiecie. Zapewnił, że wszyst-
ko będzie naprawiane na bieżąco 
i w ramach dostępnych środków 
oraz możliwości. Ale mieszkańcom 
Huty Chojno to może nie wystar-
czyć.

– W październiku ubiegłego 
roku złożyliśmy do starosty pismo 
w sprawie drogi w naszej wsi, po-
zostało bez odpowiedzi. Zbiera-
liśmy nawet podpisy, bo tak dalej 
nie może być – dodaje Rucińska.

Wiadomo, że po bardzo mo-
krym roku problemy drogowe są 
duże. Dodatkowym utrudnieniem 
dla samorządów jest fakt, że przez 
sytuację na rynku mocno podro-
żały materiały do nawożenia dróg, 
jak gruz czy kruszywo. Mimo to 
włodarze czy to powiatu, czy gmin 
zapewniają, że będą walczyć o po-
prawę dróg.

Tekst i fot. (ak)

RYPIN  Dramatyczna wiadomość wstrząsnęła Rypinem. Po-
licja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o dotkliwe pobicie 
2,5-letniego chłopca. Dziecko trafiło do szpitala z licznymi ob-
rażeniami, w tym ze złamaniami nóg. Jego oprawca jest już 
w areszcie. Grozi mu do 10 lat więzienia
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Domagają się 
remontów dróg
– Nasza droga jest z roku na rok coraz gorsza i nic się 
z tym nie robi. Czy my jesteśmy jakimiś wyrzutkami? 
Co mam powiedzieć ludziom – pytała na ostatniej 
sesji rady gminy i w obecności starosty rypińskiego 
Zbigniewa Zgórzyńskiego sołtys Huty Chojno Maria 
Rucińska.

Gmina Rogowo
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Burmistrz Paweł 
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Sprawa ujrzała światło dzienne 
w ubiegłym tygodniu. Wszystko za-
częło się od tego, że chłopiec trafił 
do rypińskiego szpitala. W związku 
z licznymi obrażeniami zdecydo-
wano o przewiezieniu go do lecz-
nicy w Toruniu. Tam 2,5-latek trafił 
m. in. ze złamaniami kości udowej. 
Dziecko wymagało aż sześciogo-
dzinnej operacji.

Tego samego dnia dyżurny ry-
pińskiej komendy policji otrzymał 
informację o przyjęciu do szpita-
la chłopczyka z obrażeniami cia-
ła, które wskazywały na to, że do 
tych obrażeń mogły przyczynić się 
inne osoby. Policjanci zatrzymali 

do sprawy 25-letniego mężczyznę, 
konkubenta matki pobitego dziec-
ka.

– Na podstawie zebranego 
w tej sprawie materiału dowodo-
wego mężczyzna usłyszał zarzut 
znęcania się nad chłopcem oraz 
spowodowania u niego obrażeń 
naruszających czynności narządu 
jego ciała na okres powyżej 7 dni, 
za co grozi mu do 5 lat pozbawienia 
wolności – mówiła Dorota Rupiń-
ska z KPP Rypin.

Jeszcze tego samego dnia po-
licjanci wystąpili do prokuratury 
z wnioskiem o zastosowanie wo-
bec mężczyzny tymczasowego 

aresztowania na okres 3 miesięcy. 
Po zapoznaniu się z dokumentacją 
medyczną i po wyjaśnieniach za-
trzymanego prokurator zdecydo-
wał o zmianie kwalifikacji czynu. 
Radosławowi K. grozi dwukrotnie 
wyższy wyrok.

– Mężczyzna podejrzany jest 
o fizyczne znęcanie się nad dziec-
kiem, działając ze szczególnym 
okrucieństwem. Sąd przychylił 
się do wniosku organów ściągania 
i aresztował go na najbliższe trzy 
miesiące. Teraz 25-latkowi grozi do 
10 lat więzienia – dodaje Rupińska.

Szczegóły sprawy są maka-
bryczne. Do znęcania się nad ma-
łym Piotrusiem miało dochodzić od 
połowy ubiegłego roku. Zdarzenie 
z ubiegłego tygodnia nie było więc 
incydentalne. W przeszłości dziec-
ko odebrano matce, przez pewien 
czas było w rodzinie zastępczej. 
Jeszcze zanim kobieta związała się 
z Radosławem K., jej sytuację mo-
nitorował Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rypinie. Ale zarówno 
wtedy jak i w ostatnim czasie pra-
cownicy socjalni nie odebrali żad-
nych sygnałów świadczących, że 
wobec malca mogło dochodzić do 
przemocy fizycznej.

Dokończenie na str. 3
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Burmistrz pożegnał Fałkowskiego
RYPIN  Pochodzący z Rypina generał został tegorocznym laureatem nagrody Buzdygan, przyznawa-
nej przez miesięcznik „Polska Zbrojna”. 20 marca gen. Andrzej Fałkowski zakończył służbę. W uroczy-
stości wziął udział także burmistrz Paweł Grzybowski

„Buzdygany” to prestiżo-
wa nagroda przyznawana przez 
miesięcznik „Polska Zbrojna” 
od 1994 roku, nazywana czę-
sto wojskowymi Oscarami. Po-
srebrzana replika XVI-wiecznej 
broni, będącej oznaką godności 
rotmistrza to nagroda za zasługi 
w wojsku i dla wojska, przyzna-
wana ludziom „nietuzinkowym, 
kształtującym nowoczesny wize-
runek Wojska Polskiego”. W tym 
roku została wręczona po raz 24. 
Zgodnie z regulaminem kandy-
datów zgłaszają przedstawiciele 

Pamiątkowa fotografia z rodziną generała

Burmistrz wręczył gen. Andrzejowi Fałkowskiemu upominek prosto z Rypina

MON i dowództw, Sztabu Gene-
ralnego WP, szefowie inspektora-
tów, korpusów, brygad, pułków 
i instytucji związanych z armią 
oraz czytelnicy „Polski Zbrojnej”.

Pochodzący z Rypina gene-
rał został doceniony za „wygra-
ne bitwy na polu dyplomacji”. 
Nic dziwnego. Generał Andrzej 
Fałkowski od 1998 roku pełnił 
wiele ważnych funkcji, m. in. 
był zastępcą szefa Generalnego 
Zarządu Planowania Strategicz-
nego P-5 w Sztabie Generalnym 
Wojska Polskiego w Warszawie, 

dyrektorem Departamentu Bu-
dżetowego Ministerstwa Obrony 
Narodowej, a w 2007 roku został 
wybrany przez Komitet Wojsko-
wy NATO na stanowisko zastęp-
cy dyrektora Międzynarodowego 
Sztabu Wojskowego NATO ds. Lo-
gistyki i Zasobów w Brukseli.

W tym czasie był m. in. prze-
wodniczącym Komitetu NATO 
ds. Wojskowych Zasobów Oso-
bowych, współprzewodniczącym 
wojskowym Komitetu Logistycz-
nego NATO, przedstawicielem 
Komitetu Wojskowego NATO 
w Radzie do Spraw Planowania 
i Polityki Zasobów oraz na Kon-
ferencję Dyrektorów Krajowych 
ds. Uzbrojenia (CNAD), zastępcą 
przewodniczącego i przedsta-
wicielem Komitetu Wojskowego 
w Radzie Badań i Technologii. 
Współprzewodniczył również 
Komitetowi Standaryzacyjnemu 
NATO. Ponadto służył jako At-
taché obrony, wojskowy, mor-
ski i lotniczy przy Ambasadzie 
RP w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki w Waszyngtonie. Był 
również zastępcą Szefa Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego. 
Do marca tego roku pracował na 
stanowisku Polskiego Przedsta-
wiciela Wojskowego przy Komi-
tetach Wojskowych NATO i Unii 
Europejskiej w Brukseli.

Uroczyste wręczenie Buzdy-
ganów odbyło się podczas gali  
9 marca. W imieniu wszystkich 
laureatów głos zabrał nasz kra-
jan. – Jesteśmy grupą bardzo róż-
norodną. Ale łączy nas kilka cech 
– nie zgadamy się na bylejakość, 
mamy odwagę powiedzieć „nie”. 
Mamy odwagę powiedzieć „nie” 
naszym podwładnym, kiedy nam 

ANdRzej FAłkowskI
Urodził się w 1959 roku w Rypinie, ukończył tutejsze Liceum Ekonomiczne (dziś Zespół Szkół nr. 
2 im. Unii Europejskiej). Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich 
w Poznaniu i Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. W 1997 r. na Wydziale Ekonomiczno-
Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego obronił rozprawę pt. „Budżet obronny Polski (problemy, 
metody)” i uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Ukończył także studia pody-
plomowe w Monterey oraz kilka kursów zagranicznych m. in. w Holenderskiej Akademii Obrony, 
Szkole NATO w Oberammergau w Niemczech, a także w Kanadzie i USA.

się coś nie podoba, mamy odwa-
gę – co często jest ryzykowne – 
powiedzieć „nie” naszym przeło-
żonym – mówił Fałkowski.

Tak prestiżowa nagroda jest 
doskonałym zwieńczeniem ka-
riery generała Fałkowskiego, 
który pożegnał się ze służbą 20 
marca. Na uroczystość połą-
czoną z obchodami 19. rocznicy 
wstąpienia Polski do NATO zo-
stał zaproszony także burmistrz 
Paweł Grzybowski. – W związku 

z tym, że uroczystość zbiegła się 
w czasie z sesją plenarną Komi-
tetu Regionów mogłem uczestni-
czyć w tym ważnym wydarzeniu. 
Generał Andrzej Fałkowski nie 
krył wzruszenia, kiedy w imieniu 
wszystkich mieszkańców wrę-
czyłem podziękowania. Zazna-
czyłem, że jest chlubą naszego 
miasta i jesteśmy dumni z osią-
gnięć generała – tłumaczy bur-
mistrz Paweł Grzybowski. 

Tekst i fot. (mr)

Rypin

Więcej kasy na kino
Modernizacja kina trwa i najprawdopodobniej za-
kończy się zgodnie z harmonogramem w czerwcu. 
Na półmetku prac rypiński magistrat wykorzystał 
szansę, dzięki której pula środków zewnętrznych 
pozyskanych na remont kina zwiększy się o prawie  
700 tys. zł

Rypińskie kino przechodzi 
totalną metamorfozę. Remont, 
który rozpoczął się w listopadzie, 
obejmował gruntowną przebudo-
wę  części  pomieszczeń  budynku  
w  tym  sali widowiskowo-kinowej 
i holu, budowę kawiarni oraz no-
wego centrum projekcyjnego. Jak 
dotąd prace posuwają się zgod-
nie z harmonogramem, a dyrek-
tor Grzegorz Ziomek pokusił się 
nawet o planowanie wielkiego 

otwarcia na Dni Rypina.
W ubiegłym tygodniu urząd 

miasta otrzymał informację, że 
pula środków jakie pozyskano 
na ten cel zwiększy się o pra-
wie 700 tys. zł. (w zależności od 
kursu euro). – Nasza determi-
nacja oraz zaawansowanie prac 
zostały dostrzeżone przez wła-
dze województwa. Efektem tego 
jest zwiększenie dofinansowania 
z 50% do 70%. Tylko trzy miasta 

w naszym województwie mogą się 
pochwalić tak dużym dofinanso-
waniem instytucji kultury – mówi 
burmistrz Paweł Grzybowski.

Pozostałe dwa miasta, któ-
rym zwiększono pulę środków 
to Grudziądz i Chełmno. Przypo-
minamy, że jednym z punktów 
roboczej wizyty marszałka Piotra 
Całbeckiego w Rypinie w styczniu 
tego roku było właśnie zwiedzanie 
kina i ocena prac modernizacyj-
nych. Jak widać wizyta przyniosła 
pozytywny skutek.

– Niezmiernie cieszę się, że 
poprzez podniesienie standar-
dów naszego kina, Bałtyk stanie 
się prawdziwym oknem na świat, 
a oferta kulturalna, również dzięki 
projektom takim jak „Wielka sztu-
ka na ekranie”, będzie naprawdę 
szeroka – tłumaczy włodarz mia-
sta.

(mr), fot. RDK
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Rypin

Narozrabiał w Niemczech
Kryminalni z rypińskiej komendy ustalili i zatrzymali 32-latka z powiatu rypiń-
skiego poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania. Mężczyzna „pod-
padł” niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości. Decyzją Sądu Okręgowego we 
Włocławku do czasu rozprawy został objęty policyjnym dozorem.

Radni nie chcą chlewni
ROGOWO  Duże kontrowersje wzbudza temat ewentualnej budowy fermy trzody chlewnej w Rumun-
kach Likieckich. Na ostatniej sesji rada gminy przyjęła stanowisko, w którym sprzeciwia się tego typu in-
westycjom

W marcu tego roku policjan-
ci z Rypina otrzymali informację 
o wydaniu Europejskiego Naka-
zu Aresztowania za 32-letnim 

mieszkańcem powiatu rypiń-
skiego. Mężczyzna był poszuki-
wany przez niemiecki wymiar 
sprawiedliwości za liczne kra-
dzieże i włamania. Od tego cza-
su rypińscy kryminalni namie-
rzali mężczyznę.

– W miniony czwartek 
(29.03) policjanci ustalili, gdzie 
dokładnie miał przebywać po-
dejrzany i zatrzymali go na te-
renie miasta. Następnego dnia 
w piątek (30.03) funkcjonariusze 

doprowadzili go do Prokuratury 
Okręgowej we Włocławku. Na-
stępnie trafił do tamtejszego 
sądu okręgowego, gdzie zosta-
ła podjęta decyzja, że do cza-
su rozprawy mężczyzna będzie 
musiał meldować się w komen-
dzie w ramach policyjnego do-
zoru – mówi asp. Dorota Ru-
pińska z Komendy Powiatowej 
Policji w Rypinie.

(ak)
fot. ilustracyjne

R E K L A M A

Szok! 25-latek skatował...
Rypin

Dokończenie ze str. 1
– Tam nie było problemu 

ubóstwa. Nasza pomoc potrzebna 
była matce ze względu na jej nie-
wydolność rodzicielską. Urodziła 
dziecko w bardzo młodym wieku 
i nie radziła sobie ze wszystkimi 
obowiązkami – mówi Marta Kuba-
s-Trędewicz, kierownik MOPS w Ry-
pinie.

Jak wyjaśnia szefowa MOPS, 

w przypadku tej rodziny nie było 
ani symptomów odnośnie ewentu-
alnej przemocy, ani nawet anoni-
mowych informacji od rodziny, czy 
znajomych. Tym bardziej szokująca 
jest ta sprawa. Natomiast niezbyt 
skora do współpracy z ośrodkiem 
była matka Piotrusia. Doszło nawet 
do objęcia rodziny dozorem kura-
tora.

(ak), fot. KPP Rypin

O sprawie mówi się w Rogo-
wie od ubiegłego roku, kiedy to 
potencjalny inwestor zwrócił się 
do gminy z zapytaniem o moż-
liwość ulokowania na jej terenie 
chlewni na 40 tys. sztuk bydła. 
Mimo, iż nie zapadły jeszcze żad-
ne decyzje, to temat nie znika 

Przewodniczący Marek Długokęcki przedstawił stanowisko rady gminy, 
która nie chce chlewni

z ust mieszkańców gminy. Spra-
wą zajęli się też radni, którzy jed-
noznacznie opowiedzieli się prze-
ciw inwestycji. Na ostatniej sesji 
przedstawili i przyjęli stanowisko 
w tej sprawie.

– Mając na uwadze zagroże-
nia płynące z tego typu inwestycji 

oraz protesty mieszkańców wy-
rażamy swój sprzeciw odnośnie 
zamiarów budowy chlewni. Od 
kilku lat obserwujemy w Polsce 
niekontrolowany rozwój hodowli 
zwierząt metodami przemysło-
wymi. Brakuje dogłębnej anali-
zy na wpływ takich obiektów na 
środowisko naturalne oraz jakość 
życia okolicznych mieszkańców. 
Przemysłowa hodowla zwierząt 
nie jest obojętna dla społeczeń-
stwa. Dzieje się tak ze względu na 
uciążliwy odór, zanieczyszczenie 
powietrza, wód powierzchnio-
wych oraz hałasu. Duża koncen-
tracja odchodów zwierzęcych 
stanowi zagrożenie biologiczne. 
Ponadto mieszkańcy okolicznych 
miejscowości muszą się liczyć 
z realnym spadkiem wartości 
działek. Taka inwestycja wpłynie 
też negatywnie na jakość dróg. 
Wszystkie te czynniki blokują 
możliwość rozwoju agroturystyki 
i mieszkalnictwa – mówił prze-
wodniczący rady gminy Marek 

Długokęcki, odczytując treść sta-
nowiska.

Zdaniem radnych budowa 
wielkopowierzchniowych chlewni 
nie wpisuje się w cele strategicz-
ne rozwoju gminy Rogowo. Stąd 
zdecydowany sprzeciw. – Plano-
wana inwestycje nie przyniesie 
nam żadnych korzyści, a wiąże się 
z licznymi uciążliwościami. Naj-
ważniejsze musi być życie i zdro-
wie mieszkańców oraz ochrona 
środowiska naturalnego. Dlatego 
wyrażamy swój sprzeciw wobec 
budowy chlewni w Rumunkach 
Likieckich. Jednocześnie prosi-
my służby ochrony środowiska 
i starostę rypińskiego, aby przy 
wydawaniu decyzji kierowali się 
dobrem mieszańców gminy Ro-
gowo. Zobowiązujamy też panią 
wójt do jak najszybszego opra-
cowania planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla sołectwa 
Wierzchowiska – dodał Długo-
kęcki.

Stanowisko zostało przyję-

te jednogłośnie. Problem jednak 
w tym, że... tak naprawdę poza 
symbolicznym nie ma ono żad-
nego znaczenia. Decydujący w ta-
kich przypadkach jest bowiem 
plan zagospodarowania prze-
strzennego. O tym mówił także 
obecny na sesji starosta Zbigniew 
Zgórzyński. – Możecie przyjąć 
takie stanowisko, ale ono nic nie 
zmienia. Liczy się tylko plan za-
gospodarowania i tym musicie się 
zająć. Jeśli gmina przyjmie plan 
uwzględniający taką inwestycję, 
powiat wyda jedynie odpowied-
nie decyzje administracyjne – 
twierdzi Zgórzyński.

Wygląda jednak na to, że tak 
jak rada, tak i włodarze gminy nie 
palą się do tego, by wpuścić na 
swój teren inwestora. Biorąc pod 
uwagę protesty społeczne, w tym 
zbierania podpisów pod petycją 
odnośnie sprzeciwu, wątpliwe 
jest, by chlewnia jednak w Ru-
munkach Likieckich powstała.

Tekst i fot. (ak)



aktualności4 Czwartek 5 kwietnia 2018 RYPIN–CRY.PL

Dostali 13 mandatów
Na drogach powiatu rypińskiego policjanci przepro-
wadzili działania ukierunkowane na poprawę bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. Miejscowi funkcjona-
riusze działali wspólnie z mundurowymi z Oddziału 
Prewencji Policji w Bydgoszczy.

Powiat

W miniony wtorek rypińscy 
policjanci od godziny 6.00 do 22.00 
prowadzili działania pod krypto-
nimem „Niechronieni uczestnicy 
ruchu drogowego” ukierunkowa-
ne na poprawę bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów.

– Mundurowi reagowali na 
wykroczenia popełniane przez 
niechronionych uczestników ru-
chu drogowego jak również na wy-
kroczenia popełniane przez kieru-
jących pojazdami wobec pieszych 

i rowerzystów. W działaniach tych 
wspierani byli przez funkcjonariu-
szy z Oddziału Prewencji Policji w 
Bydgoszczy – mówi asp. Dorota 
Rupińska z Komendy Powiatowej 
Policji w Rypinie.

Policjanci ujawnili 13 naru-
szeń przepisów ruchu drogowego 
popełnionych przez kierowców 
wobec pieszych, za które sprawcy 
zostali ukarani mandatami.

(ak), fot. KPP Rypin

coraz więcej wypadków w pracy
POWIAT  Coraz częściej dochodzi do wypadków przy pracy. Taki wniosek płynie z danych Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. Statystyki pokazują, że wciąż na wysokim poziomie utrzymują się te 
najpoważniejsze zdarzenia. Jak wygląda sytuacja w powiecie rypińskim?

W pierwszych dwóch mie-
siącach 2018 roku na terenie 
województwa kujawsko-pomor-
skiego doszło już do 28 wypad-
ków, w wyniku których sześć 
osób straciło życie, a trzynaście 
zostało poważnie rannych. Je-

den z nich miał miejsce 28 lute-
go około godz. 13.40 na terenie 
zakładu produkcji wyrobów tek-
stylnych w okolicach Rypina.

– Wypadkowi uległa pracow-
nica obsługująca maszynę tzw. 
wilka włókienniczego. W trakcie 

pracy zaszła konieczność wy-
czyszczenia bębnów spulchnia-
jących włókna. Pracownica nie 
wyłączając zasilania maszyny 
otworzyła osłonę zabezpieczają-
cą strefę pracy bębnów i włoży-
ła prawą dłoń pod obracające się 
elementy. Nastąpiło pochwyce-
nie ręki i następnie jej wciągnię-
cie do wnętrza maszyny. Spowo-
dowało to urazową amputację 
ręki – podaje OIP w Bydgoszczy.

Mimo obowiązkowych szko-
leń z zakresu zasad BHP nie 
udaje się całkowicie uniknąć 
wypadków. Zdarzają się zarów-
no przez błąd pracowników jak 
i zaniedbania nadzoru czy pra-
codawców. Z danych Głównego 
Urzędu Statystycznego wynika, 
że w 2017 roku 61 proc. wypad-
ków było spowodowane niepra-
widłowym zachowaniem pra-
cownika.

OIP w Bydgoszczy podaje, że 
w ubiegłym roku doszło do 206 
wypadków przy pracy. 35 z nich 

zakończyło się śmiercią pracow-
nika, a 81 ciężkimi obrażeniami 
ciała. Dwa poważne zdarzenia 
dotyczą powiatu rypińskiego. 
1 sierpnia 2017 roku ok. godz. 
15.00 na terenie hurtowni drew-
na i materiałów budowlanych 
w Rypinie wypadkowi uległa 
osoba wykonująca pracę zarob-
kową na podstawie umowy cy-
wilnoprawnej.

– Poszkodowany w trakcie 
wykonywania prac porządko-
wych na terenie przedsiębior-
stwa nagle stracił przytomność. 
Podjęta akcja reanimacyjna nie 
przyniosła skutków i nastąpiła 
śmierć mężczyzny – czytamy 
w raporcie OIP w Bydgoszczy.

Również w Rypinie, ale 27 
lutego ubiegłego roku policja 
zawiadomiła inspektora pracy 
o wypadku, któremu w tym dniu 
ok. godz. 6.20 uległ pracownik 
zakładu produkcji wyrobów me-
talowych. Poszkodowany został 
znaleziony w pomieszczeniu 

magazynu wysokiego składo-
wania. Próbował się podnieść 
z posadzki. Nie pamiętał co się 
stało. Twierdził, że stracił przy-
tomność oraz bolała go miedni-
ca i nogi. Po badaniach stwier-
dzono złamanie miednicy i kości 
prawego uda.

Dla porównania w 2016 do-
szło łącznie do 165 wypadków na 
terenie województwa, w których 
śmierć poniosło 39 osób, a cięż-
kie obrażenia odniosło 63 pra-
cowników. Z kolei w 2015 r. od-
notowano 189 wypadków (w tym 
30 śmiertelnych i 77 ciężkich).

Z danych GUS wynika, że do 
największej liczby wypadków 
dochodzi w branży przetwór-
stwa przemysłowego. Na dru-
gim miejscu jest handel i napra-
wa pojazdów samochodowych. 
Urazy często zdarzają się także 
w branży transportu i gospo-
darki magazynowej.

Natalia Chylińska-
Żbikowska, fot. ilustracyjne

Region

Oszukują „na policjanta”
W miniony czwartek na numer alarmowy policji zadzwoniła pracownica jednego 
z lipnowskich banków. Powiadomiła funkcjonariuszy, że ma podejrzenie popeł-
nienia oszustwa na klientce jej placówki. Dzięki temu mundurowi udaremnili 
próbę oszustwa metodą „na policjanta”.

Pracownica jednego z lipnow-
skich banków poinformowała dy-
żurnego miejscowej komendy, że 
ma podejrzenie próby oszustwa 
klientki banku. Schemat działania 
sprawców był taki sam jak w in-
nych tego typu przypadkach.

– Na numer stacjonarny 78-
letniej kobiety zadzwoniła osoba, 
która podała się za jej synową. 
Poinformowała, że miała wypadek 
drogowy i musi wypłacić pokrzyw-

dzonej osobie 180 tys. złotych, aby 
nie znaleźć się w areszcie. Następ-
nie słuchawkę telefonu przejął 
mężczyzna, który podał się za po-
licjanta i poinstruował kobietę, co 
ma zrobić, aby po cichu załatwić 
sprawę – mówi sierż. szt. Katarzy-
na Sobocińska z Komendy Powia-
towej Policji w Lipnie.

Dzięki czujności pracowni-
cy banku i szybkiej reakcji mun-
durowych udaremniono próbę 

oszustwa. Trwają czynności, które 
mają na celu ustalenie i zatrzy-
manie sprawców. Przy tej i in-
nych okazjach policja przypomina 
i przestrzega: policjant nigdy nie 
zadzwoni z informacją o prowa-
dzonej akcji; policja nigdy nie po-
prosi Cię o przekazanie komuś 
pieniędzy, przelaniu ich na konto 
lub pozostawienie w jakimś miej-
scu!

(ak), fot. ilustracyjne



Czwartek 5 kwietnia 2018 AKTUALNOŚCI 5  RYPIN–CRY.PL

Szpital poszerza 
zakres usług
Od 1 kwietnia br. rypiński szpital ma kontrakt na chi-
rurgię okulistyczną jednego dnia, szczególnie zaćmę 
oraz zabiegi wykonywane w tylnej części gałki ocznej, 
tzw. witrektomię.

Gmina Skrwilno

Sala rośnie w oczach
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Okalewie wkracza w ko-
lejne etapy. Inwestycja rozpoczęła się we wrześniu 2017 roku. Od tego czasu po-
wstały już mury oraz położono więźbę dachową. Niebawem rozpoczną się prace 
wykończeniowe, przyłączenia instalacji elektrycznej i sanitarnej.

Rypin/Powiat

Naprawiają drogi po zimie
GMINA RYPIN  W okresie intensywnych opadów i roztopów wiosennych drogi gruntowe w wielu 
miejscach są nieprzejezdne. W gminie Rypin do ich naprawy zostanie wykorzystane ponad 5,5 tys. 
ton kruszywa

Zabiegi witrektomii są de-
ficytowe w skali województwa 
i wykonywane w zaledwie dwóch 
ośrodkach. Operacje te stosuje 
się np. w przypadku odwarstwia-
nia siatkówki u osób z cukrzy-
cą i w przypadkach otworów 
w plamce żółtej. Zakontrakto-
wanie okulistyki jednego dnia 
wynikało z pilnych potrzeb zdro-
wotnych mieszkańców Rypina 
i okolic, ponieważ brakuje w tej 
części województwa podobnego 
ośrodka, a pacjenci z zaćmą to 
z reguły osoby w podeszłym wie-
ku, które ze względu na chorobę 
nie migrują, co prowadzi do po-
ważnych zaburzeń w ich widze-
niu i funkcjonowania.

– Pozyskaliśmy najlepszą 
kadrę i sprzęt ze znanym i ce-
nionym dr n. med. Michałem Ka-
mińskim oraz współpracującymi 

z nim specjalistami okulistyki 
z doświadczeniem klinicznym 
w Warszawie i Katowicach. Za-
biegi będą wykonywane na naj-
nowocześniejszym sprzęcie – fa-
koemulsyfikatorze firmy ALCON. 
Zostaliśmy doposażeni również 
w nowoczesny OCT – tomograf 
siatkówki, USG i laserowy aparat 
do pomiaru soczewki. Sprawdzi-
liśmy rynek i potrzeby na dzień 
dzisiejszy są ogromne – infor-
muje na swoim profilu facebo-
okowym kierownictwo Szpitala 
Powiatowego w Rypinie.

Zabiegi wykonywane są 
w trybie jednego dnia. Sam za-
bieg trwa 10 minut, a cały pobyt 
zamyka się w około 2 godzinach. 
Pacjent otrzymuje znieczulenie 
miejscowe i nie odczuwa żadne-
go dyskomfortu.

(red), fot. archiwum

Na nowy budynek najbardziej 
czekają uczniowie podstawów-
ki. W szkole do tej pory nie było 
sali gimnastycznej, więc jest to 
przełomowe wydarzenie. W no-
wym obiekcie dzieci będą miały 
do dyspozycji salę gimnastyczną 
o powierzchni ok. 600 metrów 
kwadratowych. Będzie ona wypo-
sażona w boisko do piłki ręcznej, 
boisko do koszykówki, kort teniso-
wy oraz boisko do piłki siatkowej. 

Poza tym w obiekcie znajdą się 
sanitariaty, szatnie dla dziewcząt 
i chłopców, magazyn na sprzęt 
sportowy oraz pokój dla nauczy-
ciela wychowania fizycznego.

Nowy obiekt połączony będzie 
ze szkołą podstawową, ale będzie 
posiadać również samodzielne 
wejście. Sala gimnastyczna będzie 
dostępna również dla mieszkań-
ców. Będą z niej mogli korzystać 
poza godzinami funkcjonowania 

szkoły. Gmina Skrwilno na reali-
zację inwestycji pozyskała środki 
z Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki w ramach Programu Rozwoju 
Szkolnej Infrastruktury Sportowej. 
Przyznana kwota dofinansowania 
to 1,7 mln zł. Wykonawcą robót 
budowlanych jest firma SOL–BET 
Usługi Remontowo-Budowlane 
Sołdański Paweł z Sierpca.

(red)
fot. UG Skrwilno

– W ostatnim czasie mieliśmy 
kilka zgłoszeń od mieszkańców 
z powodu niewłaściwej jakości 
dróg na terenie naszej gminy – 
przyznaje wójt Janusz Tyburski. 
– W większości przypadków pro-
blem przejezdności dotyczył krót-
kich odcinków, które wymagały 
natychmiastowej interwencji. Po 
dokonaniu stosownych oględzin 
przystąpiliśmy do działań. Zdaję 
sobie sprawę, że część mieszkań-
ców nie jest zadowolona z postę-
pu prac, ale przy łącznej długości 
ponad 100 km dróg gruntowych 
oraz ograniczonej ilości sprzętu 
i ludzi, nie możemy być w wielu 
miejscach jednocześnie.

Większość dróg gruntowych 
łatwo ulega zniszczeniu w wyniku 
nadmiernej eksploatacji. Maszyny 
rolnicze o coraz większej masie 

przyczyniają się do powstawania 
kolein oraz poprzecznych 

nierówności. Z każdym ro-
kiem wzrasta również ruch pojaz-
dów osobowych. Przyczyną two-
rzenia się uszkodzeń nawierzchni 
jest także brak sprawnego sys-
temu odwodnienia. Intensywne 
opady deszczu sprawiają, że wiele 
dróg gruntowych staje się nieprze-
jezdnych, a auta lgną w błocie. Jak 
przyznają władze gminy Rypin, 
niebawem sytuacja ulegnie popra-
wie.

– Wprawdzie najgorsze frag-
menty dróg zostały już naprawio-
ne, ale pracujemy dalej, ponieważ 
pozostało jeszcze kilka odcinków, 
których jakość jest niezadowa-
lająca – mówi Tyburski. – Tylko 
w ostatnim czasie wywieźliśmy na 
drogi ponad 2 tys. ton kruszywa. 

Intensywnie pracował nie tylko 
nasz sprzęt (samochód ciężaro-
wy i dwie koparki), ale wspoma-
galiśmy się również transportem 
wynajętym. Gmina Rypin w ra-
mach funduszu sołeckiego na ten 
rok posiada zaplanowaną kwotę 
196 tys. złotych na naprawę dróg 
gminnych. Chciałbym nadmienić, 
że w ciągu ostatnich dwóch lat 
w ramach tych środków wywieź-
liśmy na drogi ponad 12 tys. ton 
kruszywa. W najbliższym czasie, 
jak tylko warunki atmosferycz-
ne pozwolą, na drogi wyjedzie 
nasza równiarka. Podczas spo-
tkań z mieszkańcami przedstawi-
łem również plany budowy dróg 
utwardzonych, których realizacja 
z czasem rozwiąże dany problem.

Tekst Adam Wojtalewicz
fot. nadesłane
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wspominali papieża
GMINA RYPIN  Jak co roku, późnym wieczorem w rocznicę śmierci Jana Pawła II mieszkańcy wsi Kowalki 
spotkali się przy figurze Matki Bożej, by uczcić pamięć papieża

Jan Paweł II zmarł 2 kwiet-
nia 2005 roku o godzinie 21.37. 
W ceremonii pogrzebowej w Wa-
tykanie uczestniczyli pielgrzymi 
z kilkudziesięciu krajów świata. 
Na placu św. Piotra nie zabra-
kło również Polaków. Karol Józef 
Wojtyła urodził się w maju 1920 
roku w Wadowicach, niewielkim 
miasteczku nieopodal Krakowa. 
Od najmłodszych lat wyróżniał 
się szczególną pobożnością. Był 
wszechstronnie utalentowanym 
i wrażliwym na sztukę uczniem. 
Naukę w gimnazjum ukończył 
z wynikiem celującym. W 1938 
roku Karol Wojtyła rozpoczął 
studia polonistyczne na Wydzia-
le Filozoficznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, jednak wojna 
pokrzyżowała jego plany edu-
kacyjne. W czasie okupacji wraz 
z przyjaciółmi założył w Krako-
wie Teatr Rapsodyczny. W 1942 
postanowił studiować teologię 
i rozpoczął w konspiracji studia 
na Wydziale Teologii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Wstąpił 

również do tajnego Metropoli-
talnego Seminarium Duchow-
nego w Krakowie.  W listopadzie 
1946 kard. Adam Stefan Sapieha 
wyświęcił Wojtyłę na kapłana.

Ksiądz Karol dwanaście lat 
później otrzymał papieską nomi-
nację na biskupa pomocniczego 
Krakowa. We wrześniu 1958 roku 
w katedrze na Wawelu został 
wyświęcony na biskupa. W 1967 
roku papież Paweł VI mianował 
go kardynałem. W poniedziałek 
16 października 1978 roku kon-
klawe nowym papieżem ogło-
siło kardynała Karola Wojtyłę, 
który przybrał imię Jan Paweł 
II. W maju 1981 roku został cięż-
ko ranny w zamachu na placu 
św. Piotra w Watykanie. Spraw-
cą okazał się Turek, Mahmed Ali 
Agca. Na Boże Narodzenie 1983 
roku papież odwiedził zama-
chowca w więzieniu i okazał mu 
miłosierdzie. Jan Paweł II poprzez 
swoje pielgrzymki duszpasterskie 
zyskał przydomek „papieża piel-
grzyma”. Podczas wizyt w Pol-

sce w trudnych dla kraju latach 
osiemdziesiątych niósł nadzieję 
wszystkim rodakom. Osobistym 
sekretarzem Jana Pawła II przez 
cały pontyfikat był arcybiskup 
Stanisław Dziwisz.

W poniedziałkowy wieczór 
wyjątkową postać papieża wspo-
minali m. in. strażacy z OSP 
w Kowalkach, harcerze oraz 
mieszkańcy wsi.

– Jan Paweł II był dla mnie 
tak nieodłącznym elementem 
życia, że nie brałam pod uwagę 
tego, że kiedyś może go zabrak-
nąć – przyznaje ks. dr Andrzej 
Krasiński, proboszcz parafii Św. 
Trójcy w Rypinie. – W tej jednej 
chwili uświadomiłem sobie, że 
odszedł ktoś bardzo mi bliski. 
Jan Paweł II zawierzył całe swoje 
życie Maryi. Mottem duchowej 
drogi papieża były słowa Totus 
Tuus. W codziennej modlitwie 
powinniśmy prosić ojca świętego 
o wstawiennictwo.

Tekst i fot 
Adam Wojtalewicz

Region

Warto skończyć sto lat
Każdy stulatek otrzymuje świadczenie honorowe, które przyznawane jest przez 
prezesa ZUS. W województwie kujawsko-pomorskim świadczenia z tytułu ukoń-
czenia 100 lat otrzymuje 115 osób.

Świadczenie honorowe wy-
płacane jest z urzędu wraz z do-
tychczas pobieraną emeryturą 
lub rentą począwszy od miesiąca, 
w którym dana osoba kończy sto 
lat. W przypadku osób niepobie-
rających świadczenia emerytalno-
rentowego świadczenie honorowe 
przyznawane jest wyłącznie na 
wniosek osoby zainteresowanej 
lub jego pełnomocnika. Do wnio-
sku należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające datę urodzenia.

Natomiast w sytuacji, gdy oso-
ba która kończy 100 lat, pobiera 
świadczenie przyznane w drodze 
wyjątku przez prezesa zakładu, 
świadczenie honorowe przyzna-
wane jest w zamian dotychczas 
pobieranego świadczenia, z za-
chowaniem prawa do dodatków 
oraz ryczałtu energetycznego.

– W naszym województwie 
ZUS wypłaca dodatkową eme-
ryturę 115 osobom w wieku stu 
i więcej lat. W oddziale ZUS w Byd-

goszczy wypłacamy 60 świadczeń 
honorowych, a w oddziale ZUS  
w Toruniu 55 świadczeń honoro-
wych – informuje Krystyna Mi-
chałek, rzecznik regionalny ZUS 
województwa kujawsko-pomor-
skiego.

Wysokość tego świadczenia 
jest równa kwocie bazowej obo-
wiązującej w dniu ukończenia 100 
lat. Kwota bazowa jest ustalana 
corocznie dla nowych świadcze-
niobiorców i obowiązuje od dnia  
1 marca każdego roku kalenda-
rzowego do końca lutego następ-
nego roku i podlega ogłoszeniu  
w Monitorze Polskim przez pre-
zesa GUS.

Dla osób, które ukończyły  
100 lat w okresie od 1 marca 2017 
r. do dnia 28 lutego 2018 r. świad-
czenie wynosi 3536,87 zł brutto, 
a dla osób, które ukończyły 100 
lat po 28 lutego 2018 r. - 3731,13zł 
brutto.

(red), fot. ilustracyjne
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Używane nie znaczy gorsze
REGION  Wyrastają jak grzyby po deszczu. Kupowanie w nich ubrań nie jest już „obciachem” bądź 
przykrą koniecznością, są ulubionym miejscem młodych modomaniaków i modomaniaczek. Mowa 
oczywiście o miejscowych lumpeksach

– 90 proc. mojej garderoby 
jest z lumpa – mówi 23-letni Igor, 
student dziennikarstwa. – Noszę 
używane kurtki, bluzy, koszule 
i spodnie. Kupuję jedynie orygi-
nalne koszulki kapel, których słu-
cham, buty, no i bieliznę. Reszta 
jest serio z lumpa. Nie pamiętam, 
kiedy byłem w jakimś sieciowym 
sklepie.  

Kiedy posiadanie odzieży 
z drugiej ręki stało się powodem 
do dumy? W znacznym stopniu 
za rewolucję w myśleniu o lum-
peksach odpowiedzialne są młode 
pokolenia, tak zwani milenialsi, 

czyli osoby urodzone między 1980 
a 2000 rokiem, które miały szansę 
na edukację i rozwój już w poko-
munistycznej Polsce i są poniekąd 
„dziećmi internetu”, gdzie gwiazdy 
srebrnego ekranu, blogerki i alter-
natywni artyści pozują do zdjęć 
w ubraniach za 5 złotych. 

W Polsce pierwsze lumpeksy 
pojawiły się już w czasach PRL-u, 
gdzie działały tzw. komisy odzie-
żowe. Oddawano tam zbyt duże 
lub zbyt małe ubrania, które po-
chodziły z paczek przysyłanych od 
rodzin z zachodu. Jednak rzeczy 
w takich sklepach nie były tanie 

i zwykle kojarzyły się z luksusem. 
Rozkwit branży związanej z po-
nowną sprzedażą noszonych już 
ubrań spowodowała transformacja 
ustrojowa, dzięki której łatwiejsze 
stało się sprowadzanie odzieży 
używanej z innych krajów. 

– Znalazłem w sklepach 
z odzieżą używaną moje wyma-
rzone jeansy, takie „daddy pants”, 
stylizowane na lata 90. – wylicza 
Kacper, osiemnastolatek, któ-
ry w czasie wolnym od przygo-
towań do matury przygląda się 
modowym trendom i szuka wy-
jątkowych ubrań w lumpeksach. 
– Jestem też posiadaczem vintage 
bluzki również z lat 90., z limito-
wanej kolekcji.

Nie ulega wątpliwości, że wy-
jątkowe zdobycze przytrafiają się 
osobom, które znają się na mar-
kach i wartości markowych rze-
czy.

– Ostatnio znalazłam torebkę 
z jednego domu mody – wyznaje 
20-letnia Anita. – Nie kupiłam jej, 
bo w zasadzie nie noszę rzeczy 
tego typu. Potem pomyślałam, że 
mogłam dać za nią te 20 złotych 
i sprzedać drożej w internecie. 
Wielu moich znajomych dorabia 
sobie w ten sposób. 

Zakupy w lumpeksach wyma-
gają znacznych zasobów cierpliwo-
ści i wolnego czasu. W większości 
wąbrzeskich tego typu miejscach 
panuje porządek, ubrania i dodat-
ki są poukładane tematycznie i ko-
lorami. W dniach dostawy towaru 
może jednak wkraść się chaos. To 
wówczas lumpeksy są miejscem 
najbardziej obleganym, ubrania 
w dniu swojej premiery są droższe 
i ściśnięte na wieszakach z powo-
du ich ogromnej ilości. 

– Łatwo się wówczas pogubić 
– przyznaje Ala, studentka stosun-
ków międzynarodowych i filologii 
rosyjskiej, która w weekendy od-
wiedza rodziców i miejscowe lum-
peksy. – W ostatnich dniach tygo-
dnia towar jest przebrany i tańszy. 
Łatwiej wtedy doszukać się wad 
poszczególnych ubrań – błędu 
w kroju, wytarć, dziur. Musimy 
poświęcić trochę czasu na przy-
mierzanie odzieży, która wpadnie 
nam w oko. Przecież nie chodzi 
o to, żeby kupować wszystko co 
nam wpadnie w rękę, nawet jeśli 
towar jest przeceniony o 90 proc. 

Poszukiwania ciekawych po-
zycji w lumpeksach porówny-
wane jest do sportu. Znalezienie 
niepowtarzalnej rzeczy wśród 

wielu niezasługujących na uwagę 
przedmiotów wiąże się z ogromną 
satysfakcją. Warto również i w tej 
dyscyplinie zachować umiar. Łow-
ców lumpeksowych okazji obowią-
zuje kilka prostych zasad. W tego 
typu sklepach raczej nie kupuje 
się bielizny (wyjątek mogą stano-
wić sportowe staniki) i butów wy-
glądających na znoszone. Warto 
krytycznym okiem przyglądać się 
prezentowanym w sklepie ubra-
niom, aby też nie przepłacać. Środ-
ki dezynfekujące odzież przed jej 
wprowadzeniem do sklepów mogą 
uczulać nawet po wypraniu zaku-
pionych rzeczy, dlatego też należy 
pamiętać, że noszone już wcześniej 
ubrania, które z powodzeniem 
mogą nosić nastolatkowie i doro-
śli, nie będą równie bezpieczne dla 
delikatnej skóry dziecka. 

– Uwielbiam lumpy za to, że 
wywołują u mnie wielką ekscyta-
cję – podsumowuje Kacper. – Ni-
gdy nie wiesz, co znajdziesz. Kupo-
wanie w takich miejscach jest jak 
polowanie. Można powiedzieć, że 
chodzenie po lumpeksach to moje 
hobby, a wręcz (śmiech) styl życia. 

Tekst i fot. 
Aleksandra Góralska

Wąpielsk

Zielona energia w regionie
Przy około 1,5 tysiąca budynków mieszkalnych w regionie pojawią się panele foto-
woltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła. Instalacje wykorzystujące odna-
wialne źródła energii będą też działać przy budynkach publicznych oraz placów-
kach medycznych. Zarząd województwa przyznał dofinansowanie na realizację 
46 tego typu projektów ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyj-
nego. Jednym z beneficjentów jest gmina Wąpielsk.

– Inwestycje w odnawialne 
źródła energii nie tylko generują 
oszczędności, ale dzięki zmniej-
szeniu emisji szkodliwych pyłów 
do atmosfery przyczyniają się 
do poprawy jakości powietrza. 
Większość projektów, na reali-

zację których rozdysponowali-
śmy wsparcie, dotyczy montażu 
takich instalacji bezpośrednio 
w gospodarstwach domowych – 
mówi marszałek Piotr Całbecki.

W wyniku rozstrzygniętego 
w lutym konkursu zarząd woje-

wództwa rozdysponował 17,5 mi-
liona złotych wsparcia z RPO na 
realizację 46 projektów dotyczą-
cych budowy mikroinstalacji OZE 
na budynkach mieszkalnych, bu-
dynkach użyteczności publicznej, 
a także placówkach medycznych. 
Większość to przedsięwzięcia 
przygotowane przez samorządy 
lokalne i skierowane bezpośred-
nio do mieszkańców.

Dofinansowanie dotyczy za-
kupu i instalacji paneli fotowol-
taicznych służących do produkcji 
energii elektrycznej lub kolek-
torów słonecznych wykorzysty-
wanych do podgrzewania wody, 
a w niektórych przypadkach 
także pomp ciepła. Najwięcej, 
bo około 1,5 tysiąca takich insta-
lacji pojawi się przy budynkach 
mieszkalnych. Część gmin planu-
je również montaż urządzeń na 
budynkach użyteczności publicz-
nej – szkołach, urzędach i innych 

gmachach służących lokalnym 
społecznościom.

Jeden z największych pro-
jektów z udziałem mieszkańców 
zrealizuje gmina Stolno, która 
planuje budowę instalacji solar-
nych na 132 budynkach miesz-
kalnych. Gmina Łubianka, która 
jako jeden z pierwszych samo-
rządów w regionie realizowała 
już podobny projekt w poprzed-
nim rozdaniu unijnych środków, 
planuje zakup 123 zestawów do 
produkcji energii cieplnej dla 
gospodarstw domowych. Na bu-
dynkach mieszkalnych w gminie 
Chełmża, która również ma już 
doświadczenie w realizacji tego 
rodzaju projektów, pojawi się 101 
mikroinstalacji.

Gmina Wąpielsk dostała pra-
wie 470 tys. zł na projekt o war-
tości 935 tys. zł. Projekt polega 
na dostawie i montażu instalacji 
produkujących energię ze źródeł 
odnawialnych dla budynków znaj-
dujących się na terenie gminy. 
Instalacje fotowoltaiczne służące 
do produkcji prądu na potrzeby 
mieszkaniowe mieszkańców gmi-
ny zlokalizowane będą na dział-
kach należących do poszczegól-
nych mieszkańców.

W ramach projektu zamon-
towanych będzie 15 takich insta-
lacji, z których 7 zamontowanych 
będzie na budynkach mieszkal-

nych, 4 na budynkach gospodar-
czych i 4 na gruncie. Dodatkowo 
3 instalacje fotowoltaiczne za-
montowane zostaną na budyn-
kach użyteczności publicznej,  
2 na budynkach szkół podstawo-
wych, 1 na budynku gimnazjum 
gminnego. Instalacja solarna za-
montowana zostanie na budyn-
ku Urzędu Gminy w Wąpielsku 
i przeznaczona będzie do pod-
grzewania ciepłej wody użytko-
wej. Razem więc w ramach pro-
jektu zamontowanych zostanie 
18 instalacji fotowoltaicznych (15 
na budynkach mieszkańców, 3 na 
budynkach użyteczności publicz-
nej) oraz 1 instalacja solarna do 
podgrzewania ciepłej wody użyt-
kowej.

Wśród beneficjentów wspar-
cia jest też miasto Bydgoszcz, 
które otrzymało 470 tysięcy zło-
tych na montaż urządzeń OZE na  
12 obiektach publicznych – przede 
wszystkim szkołach i basenach. 
Toruń pozyskał 438 tysięcy zło-
tych dofinansowania na budowę 
instalacji fotowoltaicznych na  
5 gminnych budynkach – głów-
nie szkołach. Miasto Inowrocław 
przeznaczy pół miliona zło-
tych dofinansowania na montaż  
17 instalacji na budynkach pry-
watnych.

(red), fot. Tytus Szabelski/
Urząd Marszałkowski
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Dzień języków obcych
SKRWILNO  23 marca w Zespole Szkół w Skrwilnie odbył się Dzień Języków Obcych. Wyjątkowe święto było 
dobrą okazją do szlifowania zdolności lingwistycznych skrwileńskiej młodzieży

Impreza rozpoczęła się 
w hali sportowej od powitania 
dyrekcji, grona pedagogicznego 
i uczniów, odczytanego w kilku 
językach: włoskim, hiszpańskim, 

niemieckim, rosyjskim i angiel-
skim oraz w języku ojczystym. 
Głos zabrała dyrektor Iwona Je-
żewska-Świeżak, która serdecz-
nie przywitała wszystkich zebra-

nych. Następnie przedstawiono 
plan dnia i uczniowie pod opieką 
wychowawców przeszli do klas, 
gdzie realizowali różne zadania.

– Uczniowie klas młodszych 

I-III SP kolorowali flagi pań-
stwowe z różnych części świata, 
uczniowie klas IV-VI SP tworzyli 
pocztówki zachęcające do po-
dróży zagranicznych, uczniowie 
klasy VII SP oraz klas II-III gimna-
zjum mieli za zadanie stworzyć 
kolaż z hasłami promującymi 
naukę języków obcych. Wszyscy 
mieli wybrać jednego reprezen-
tanta z każdej klasy, przebrać 
go za „matrioszkę” lub królową 
Anglii i przygotować do pokazu 
mody – mówi Joanna Wierz-
chowska z ZS w Skrwilnie.

Po dwugodzinnej pracy 
w klasach znów spotkano się 
w hali sportowej, gdzie odbyła 
się druga część imprezy. Ucznio-
wie wybrali czteroosobowe ze-
społy i przystąpili do różnych 
ciekawych konkursów, m. in. 
mieli wykazać się wiedzą na te-
mat Wielkiej Brytanii i Rosji. Był 

też konkurs na najszybciej wy-
powiedziane w języku angielskim 
i rosyjskim „łamańce językowe”, 
quiz dotyczący rozpoznawania 
twarzy znanych osób, konkurs 
„rozsypanka wyrazowa” oraz na 
znajomość flag państwowych, 
a także pokaz mody.

– Między poszczególnymi 
konkursami tematycznymi i za-
bawami uczniowie śpiewali pio-
senki w różnych językach (po 
francusku, rosyjsku, rumuńsku 
i angielsku). Po zakończeniu 
wszystkich konkurencji dyrek-
tor Zespołu Szkół Iwona Jeżew-
ska-Świeżak wręczyła dyplomy 
i drobne upominki. Dzień upły-
nął wszystkim w miłej i radosnej 
atmosferze. Za organizację świę-
ta odpowiedzialni byli nauczycie-
le języków obcych – relacjonuje 
Wierzchowska.

(ak), fot. nadesłane

Skrwilno

Zwiedzali stolicę
20 marca uczniowie klas trzecich i drugiej Zespołu 
Szkół w Skrwilnie wraz z opiekunami wybrali się na 
wycieczkę do Warszawy.

Pierwszym punktem progra-
mu wyjazdu był spacer po Sta-
rym Mieście. Uczniowie zobaczyli 
Zamek Królewski, Kolumnę Zyg-
munta III Wazy, Katedrę św. Jana, 

Rynek Starego Miasta oraz mury 
obronne. W dalszej części wyciecz-
ki dzieci odwiedziły najmniejszą 
fabrykę słodyczy w Warszawie 
i uczestniczyły tam w warszta-

tach, podczas których każdy mógł 
stworzyć własnego lizaka.

– Największą atrakcją wy-
cieczki okazała się wizyta na 
Stadionie Narodowym, gdzie 
znajdowała się Międzynarodowa 
Wystawa Budowli z klocków LEGO. 
Można było tam obejrzeć ponad 
100 wielkich makiet zbudowanych 
z ponad 10 milionów klocków. Były 
to największe, najpiękniejsze i naj-
bardziej spektakularne budowle 
z całego świata. Każdy uczestnik 
wycieczki mógł też na koniec po-
bawić się klockami LEGO i odpo-
cząć w strefie zabawy klockami 
Fun Parku – mówi Joanna Wierz-
chowska z ZS w Skrwilnie.

Dzieci wróciły do domów 
zmęczone, lecz zadowolone i peł-
ne wrażeń. Wizyta w stolicy za-
pewne była dla nich jednym z naj-
ciekawszych przeżyć.

(ak), fot. nadesłane

Rypin

Uczniowie 
Ekonomika na podium
22 marca w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych 
w Olsztynie odbył się III Międzynarodowy i IX Ogól-
nopolski Konkurs Fryzjerski. Sukces odnieśli ucznio-
wie z Rypina.

Wśród wielu uczestników 
z całej Polski pojawili się tak-
że uczniowie Zespołu Szkół nr  
2 w Rypinie, którzy i efektow-
nie, i efektywnie zaprezentowali 
swoje fryzjerskie umiejętności. 
Zmaganiom towarzyszyła rewia 
uczestniczek-modelek w kunsz-
townych fryzurach konkurso-
wych i kolorowych strojach.

I tak w kategorii fryzura 

„Złota” Weronika
23 i 24 marca odbył się VIII Ogólnouniwersytecki Kon-
kurs Recytatorski, organizowany przez Instytut Lite-
ratury Polskiej UMK i Towarzystwo Naukowe w Toru-
niu.

Rypin

wieczorowa III miejsce zajął Se-
bastian Makowski z klasy III D, 
natomiast w kategorii fryzura 
kreatywna II miejsce wywalczył 
Jakub Paczkowski z klasy II szko-
ły branżowej I stopnia.  Laureaci 
otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe. Uczniów 
do konkursu przygotowała Mar-
ta Grochowalska.

(red), fot. nadesłane

Konkurs adresowany był do 
studentów oraz uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Uczestni-
cy musieli zaprezentować wiersz 
oraz fragment prozy, a oceniało 
ich pięcioosobowe jury, któremu 
przewodniczył dr hab. Władysław 
Sawrycki, prowadzący Koło Recyta-
torów „Heksametr”, działające przy 
Instytucie Literatury Polskiej UMK.

 Do konkursu zgłosiło się 
39 osób (9 studentów i 30 uczniów), 

m. in. z Torunia, Bydgoszczy, Wło-
cławka, Lipna, Rypina, Chełmna, 
Świecia. Uczennica klasy III D Ze-
społu Szkół nr 2 w Rypinie, Wero-
nika Rzeszotarska zajęła I miejsce. 
Ujęła komisję oceniającą recytacją 
wiersza S. Barańczaka Pan tu nie 
stał oraz fragmentem Chłopów W. 
Reymonta. Do konkursu przygo-
towała Weronikę Ewa Chabowska. 
Gratulujemy!

(red), fot. nadesłane
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Bezpłatne badanie

W poniedziałek 23 kwietnia przy pływalni miejskiej przy 
ul. Matejki 2a w Wąbrzeźnie stanie mammobus, w którym pa-
nie w wieku 50-69 lat będą mogły wykonać bezpłatne bada-
nie piersi. Darmowa mammogra� a jest prowadzona w ramach 
Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. 
Badanie jest refundowane dla pań w wieku 50-69 lat (co dwa 
lata) przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla 
kobiet, które w ramach realizacji programu otrzymały odpo-
wiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie 
lekarskie, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Można to 
zrobić pod nr. tel. 58 666 24 44 lub na stronie internetowej 
http://www.mammo.pl/formularz.

Renta specjalna dla Tomasza Komendy

Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przy-

znaniu renty specjalnej Tomaszowi Komendzie, 

mężczyźnie, który niesłusznie spędził za kratkami 

18 lat. Pieniądze będą wypłacane do czasu, gdy 

Komenda uzyska odszkodowanie. 

– Nic nie wynagrodzi Panu Tomaszowi Komendzie 

cierpień, jakich doznał przez niesłuszne skazanie 

i pobyt w więzieniu. Ale sprawiedliwe państwo musi 

działać i musi mu pomóc. Podjąłem więc decyzję 

o przyznaniu Panu Tomaszowi renty specjalnej, do 

czasu aż uzyska odszkodowanie w sądzie – ogłosił 

na twitterze Mateusz Morawiecki. 

Mniej błędów dzięki e-składce

Od 1 stycznia wszystkie składki przedsiębiorca opłaca jed-
ną wpłatą na swój indywidualny numer rachunku składko-
wego (NRS). Kwotę przelewu ZUS księguje i automatycz-
nie przekazuje do odpowiedniego funduszu. Nowy sposób 
opłacania składek spowodował, że przelewy na konta ZUS 
wpływają niemal całkowicie bez błędów. W województwie 
kujawsko-pomorskim od początku roku tylko trzech przed-
siębiorców pomyliło się przy wpłacaniu składek do ZUS. 
W ubiegłym roku w całym kraju płatnicy składek śred-
nio miesięcznie popełniali 23 tys. błędów w przelewach. 
W każdym takim przypadku trzeba było prowadzić postę-

powanie wyjaśniające. 

ZUS szkoli z e-ZLA

Od 1 lipca lekarze będą wystawiać zwol-nienia lekarskie tylko w formie elektro-nicznej (e-ZLA). Dzięki temu nie będzie trzeba dostarczać zwolnienia pracodaw-cy lub do ZUS-u (np. gdy prowadzimy działalność gospodarczą). Zakład zapra-sza na bezpłatne szkolenia z e-ZLA do inspektoratu w Lipnie, które odbędą się 6 i 20 kwietnia o 9.00. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy. 

Urlopy na dzieci 

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przypomina, że po naro-
dzinach dziecka rodzice mogą skorzystać z dwóch rodzajów płatnego 
urlopu. Są to: urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Dodatkowo tylko 
mężczyznom przysługują 2 tygodnie pełnopłatnego urlopu ojcowskie-
go. Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przeznaczone jest wy-
łącznie dla matki. Resztą urlopu rodzice mogą dzielić się między sobą. 
Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać bezpośrednio po urlopie 
macierzyńskim, jednorazowo lub w maksymalnie czterech częściach. 
Rodzice mają czas na jego wykorzystanie aż do zakończenia roku ka-
lendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Pracodawca nie może 
odmówić rodzicowi urlopu, ani zwolnić go w jego trakcie. 
Od stycznia do lutego z urlopów na dzieci skorzystało łącznie 
332,8 tys. rodziców, w tym 299 tys. kobiet i 33,7 tys. mężczyzn. 

Prezydent zawetował ustawę degradacyjną 

Andrzej Duda nie podpisał tzw. ustawy degra-
dacyjnej. Proponowane przepisy zakładały moż-
liwość pozbawiania stopni wojskowych żołnierzy 
w stanie spoczynku, którzy byli członkami m.in. 
KBW, pełnili służbę w organach bezpieczeństwa 
państwa wymienionych w ustawie lustracyjnej. 
Prawo miało objąć także wszystkich członków 
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, którzy 
mieli stracić stopień wojskowy z mocy prawa.

Zgłoszenia tylko do piątku

Do 6 kwietnia można składać wnioski o przyznanie Nagród Marszałka Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyróżnienia zostaną przyznane w trzynastu 
kategoriach: gospodarka; fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich; 
innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów 

wiejskich; nauka, badania naukowe i postęp techniczny; edukacja; kultura; ochro-
na zdrowia; sport; ochrona środowiska naturalnego; działalność społeczna i zaan-
gażowanie na rzecz drugiego człowieka; budowa społeczeństwa obywatelskiego 

oraz promocja województwa. Wnioskodawcami mogą być osoby prawne, � zyczne, 

organizacje i instytucje gospodarcze i samorządy lokalne. Wnioski o przyznanie na-

grody (dostępne na stronie www. kujawsko-pomorskie.pl) należy złożyć osobiście 

w punkcie podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu lub przesyłać na adres: 

Sekretarz Kapituły Nagród Marszałka, Urząd Marszałkowski Województwa Kujaw-

sko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, do 6 kwietnia.
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Kwietniowe kontrole
HODOWLA  W całej Polsce rozpoczęła się akcja kontroli w go-
spodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. Na co się przygo-
tować?

Od 1 kwietnia na terenie ca-
łego kraju obowiązują nowe za-
sady bioasekuracji. Do rolników 
trafiły ulotki z informacjami, 
na czym polegają obostrzenia. 
W akcję edukacyjną włączyły się 
lokalne samorządy oraz organi-
zacje rolnicze. 

Do skontrolowania jest 
niemal 200 tys. gospodarstw. 
W każdym z nich zostaną prze-

prowadzone dwie kontrole – tak 
przynajmniej zapowiadają służ-
by weterynaryjne. Najważniej-
sze podczas odwiedzin służb 
będzie sprawdzenie, czy świ-
nie są odizolowane od innych 
zwierząt i czy przed budynkiem 
gospodarczym wyłożono maty 
nasączone środkiem dezynfe-
kującym. Na bieżąco powinien 
być sprawdzany także sprzęt 

i odzież robocza. 
Jeśli gospodarz nie spełnia 

wymogów bioasekuracji, będzie 
miał pięć miesięcy na dostoso-
wanie się. Gdy po tym okresie 
ocena z kontroli będzie niska, 
może to skończyć się zakazem 
chowu świń w gospodarstwie 
i nakazem uboju tych, które 
tam się znajdują. 

(pw)

Bezpieczeństwo

Znak i Dobrosławy
Prasa zwijająca z docinaczem Z-597 firmy URSUS zo-
stała uhonorowana znakiem bezpieczeństwa KRUS. 
Kasa przyznaje także wyróżnienia w postaci statu-
etek Dobrosława.

Prasa z fabryki Ursus z Lu-
blina zwróciła na siebie uwagę 
kilkoma rozwiązaniami w zakre-
sie bezpieczeństwa. Pierwszym 
jest konstrukcja podbieracza, 
drugą podest przedni, który 
umożliwia bezpieczną obsługę. 
Ostatni plus to ukrycie wszyst-
kich ruchomych części i prze-

kładni łańcuchowych pod osło-
nami. Dzięki temu niemożliwe 
jest przypadkowe wciągnięcie 
rolnika w tryby maszyny. 

Trzy kolejne maszyny otrzy-
mały wyróżnienia Dobrosław. 
Pierwsza to rozpylacz ceramicz-
ny Agroplastu. Tu doceniono 
przede wszystkim równomier-

ność i dokładność oprysku. Ko-
siarka rotacyjna z grupy ORSI 
Group Polska wyróżnia się m.in. 
zabezpieczeniem mechanizmu 
roboczego, co maksymalizuje 
bezpieczeństwo każdego ruchu, 
nawet przy maksymalnej pręd-
kości roboczej. Nagroda trafiła 
też do twórców dwupłaszczowe-
go zbiornika Swimer z Torunia. 
Służy on do przechowywania 
paliw płynnych i cechuje się wy-
soką odpornością. Posiada także 
elektroniczne zabezpieczenia 
przed przepełnieniem i ultradź-
więkowy wskaźnik z czujnikiem 
przecieku.

(pw)

Nowinki

Badanie za grosze 
Badania genetyczne zbóż pozwalają dokładnie prze-
widzieć, jaki plon możemy otrzymać. Do tej pory są 
one dostępne dla nielicznych, ale w niedługim czasie 
może się to zmienić.

Badania genetyczne mogą 
dać odpowiedź na pytanie, czy 
np. w naszych nasionach znaj-

dują się choćby małe elemen-
ty GMO. Inny typ badań ocenia 
odporność ziaren. Do tej pory 

uzyskanie takich danych wyma-
gało laboratoriów, więc badania 
były drogie. W USA powstało 
urządzenie do genetycznego 
badania zbóż o nazwie Express 
seed. Ma wielkość telefonu ko-
mórkowego. Wystarczy włożyć 
ziarna do szufladki i wsunąć do 
urządzenia. Po ok. 10 minutach 
dowiemy się, czy mamy do czy-
nienia z materiałem GMO, czy 
też nie. Urządzenie przesyła 
dane genetyczne dotyczące zia-
ren do internetu. Program na-
nosi miejsce pobrania próbek na 
mapę i porównuje z warunkami 
pogodowymi tego regionu oraz 
typami gleb. Następnie przysyła 
do rolnika porady, jak zwiększyć 
plenność. 

(pw)
fot. ilustarcyjne

Konkurs

Torby dla OSP
Dzięki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, OSP mogą zdobyć torbę ratowniczą.

ARiMR ogłosiła konkurs 
„Ochotnicza Straż Pożarna 
w służbie mieszkańców wsi”. Za-
danie polega na przygotowaniu 
prezentacji multimedialnej na 
ten temat, a następnie zapre-
zentowaniu jej mieszkańcom 

i uczniom z terenów wiejskich. 
Autorzy pięciu najlepszych prac 
z województwa otrzymają torby 
medyczne i awansują do eta-
pu krajowego. Liczyć będzie się 
nie tylko sama prezentacja, ale 
i liczba spotkań.

Najlepsza jednostka, wyło-
niona w głosowaniu interneto-
wym, otrzyma defibrylator AED. 
Nagrodą za zajęcie drugiego 
miejsca będzie zestaw trenin-
gowy, składający się z fantoma 
i defibrylatora, a zdobywca trze-
ciej lokaty wzbogaci się o pilar-
kę spalinową. 

Prace konkursowe można 
przesyłać od 1 czerwca do 15 
sierpnia 2018 r. na adres wła-
ściwego Oddziału Regionalnego 
ARiMR.

(pw)

Spis do lamusa
Jeden obowiązek mniej dla hodowców bydła. Praw-
dopodobnie nie będą oni musieli dokonywać roczne-
go spisu zwierząt.

Prawo

Do tej pory do ostatniego 
dnia roku hodowcy bydła mu-
sieli dokonywać spisu zwierząt 
przebywających w siedzibie 
stada. To prosty dokument, za-
wierający liczbę i numery iden-
tyfikacyjne zwierząt. Obecnie 
trwają prace nad ustawą, która 
zniesie ten obowiązek. 

Póki co, za brak spisu grozi 

grzywna. W 2016 roku odsetek 
rolników, którzy nie dostarczyli 
dokumentu był bardzo wysoki. 
W samej Wielkopolsce wyniósł 
40 proc. Rolnicy zwyczajnie nie 
wiedzieli o nowym obowiązku. 
W 2017 roku kampania informa-
cyjna dotycząca spisu była już 
skuteczniejsza. 

(pw), fot. ilustracyjne

Płot na granicy
Konieczna, ale spóźniona – tak samorząd rolniczy 
ocenia decyzję dotyczącą budowy zapory na wschod-
niej granicy kraju, która ma uniemożliwić przecho-
dzenie dzików z Białorusi i Ukrainy do Polski.

ASF

Budowa płotu na granicy, 
niestety, potrwa. Harmonogram 
przewiduje, że zajmie to trzy 
lata, a początek robót planowa-
ny jest na grudzień. To bardzo 
późno, zważywszy, że afrykań-
ski pomór świń, przeciwko któ-
remu zapora powstaje, rozprze-
strzenił się już na dużej części 
naszego terytorium. Zdaniem 
samorządu rolniczego, ogrodze-
nie na całej długości wschodniej 
i północnej granicy powinno po-
wstać już w tym roku i to z po-
minięciem długotrwałych pro-
cedur przetargowych. 

Biorąc pod uwagę samą 
technologię wykonania zapory, 
samorząd rolniczy proponuje, 
by płot był zakotwiczony głębo-
ko w gruncie. Tylko dzięki temu 
możliwe będzie uniknięcie pod-
kopywania go przez dzikie zwie-
rzęta. 

Ogrodzenie ma zabezpie-
czyć przed dalszym przedosta-
waniem się chorych dzików do 
Polski. Przejście zielonej grani-
cy nie stanowi dla nich proble-
mu, podobnie jak przepłynięcie 
Bugu i Wisły.

(pw), fot. ilustracyjne
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Przezorny kierowca regularnie dba o czyste reflektory dla większego zasięgu oświetlania. 
Zabezpieczenie reflektorów woskiem powoduje, że warstwa brudu powstaje wolniej

Ekstremalna wyprawa
KULTURA  Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na wernisaż fotografii Rafała Króla „Kajakami 
po morzu dookoła północnego Spitsbergenu”. Otwarcie wystawy odbędzie się 6 kwietnia o godzi-
nie 17.00 w Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika

Pod koniec 
czerwca 2016 Rafał 
Król i Damian La-
skowski wyruszyli 
j e dno os ob ow y mi 
kajakami z Longy-
earbyen – jedynego 
miasteczka arktycz-
nej wyspy Spitsber-
gen – w kilkutygo-
dniową ekspedycję 
kajakową dookoła 
północnego Spits-
bergenu. Wyzwa-
niem były spore od-
cinki pokonywane 
z dala od brzegu, na 
otwartym morzu, 
ale także sztormy 

i pływające góry lodowe. Po-
dróżnicy musieli też uważać na 
ogromne arktyczne zwierzęta, 
bo morsy czy orki z łatwością 
mogły wywrócić kajaki. Tra-
sa ekspedycji wiodła zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara od 
lewej do prawej wzdłuż zachod-
niego wybrzeża, gdzie podróżni-
cy wielokrotnie spotykali niedź-
wiedzie polarne. W szczycie 
arktycznego lata temperatura 
powietrza osiąga maksymalnie 
7 st. C a temperatura wody 4 st. 
C. Ekspedycja zakończyła się po 
pokonaniu 2/3 trasy, czyli ponad 
500 km, z powodu pęknięcia 
jednego z kajaków i utraty pły-
walności.

Rafał Król to eksplorator, 
podróżnik, polarnik, fotogra-
fik, projektant sprzętu stoso-
wanego w ekstremalnych wa-
runkach, publicysta, ekspert 
ds. bezpieczeństwa i survivalu, 
twórca serwisu internetowego 
poświęconego podróżom i bez-
pieczeństwu. Na swoim koncie 
ma już wiele spektakularnych 
osiągnięć, m. in.: zdobycie Klu-
czewskiej Sopki na Kamczatce – 
najbardziej aktywnego wulkanu 
świata, ekspedycję w nieeksplo-
rowany dotychczas rejon Kara-
korum Batura, na Kampire Dior 
(7168 m n.p.m), pierwszy polski 
zimowy trawers największego 
górskiego płaskowyżu Europy 

– Hardangervidda położonego 
w Norwegii, czy samotną zimo-
wą ekspedycję polarną na Spits-
bergenie, podczas której bez 
żadnego wsparcia dotarł na naj-
dalej na północ wysunięty skra-
wek wyspy – Verlegenhuken.

Wystawie zdjęć towarzy-
szyć będzie prezentacja sprzętu 
wykorzystanego przez podróż-
ników oraz emisja materiałów 
filmowych zrealizowanych pod-
czas ekspedycji.

Wernisaż odbędzie się w Mu-
zeum Podróżników im. Tony’ego 
Halika (Franciszkańska 9/11, To-
ruń) 6 kwietnia o 17.00. Wstęp 
wolny. Wystawę będzie można 
oglądać do 3 czerwca.

Bezpieczeństwo

Myj samochód regularnie
Okresowe przeglądy u mechanika, zmiana opon, uzupełnianie płynów i wy-
miana oleju – to czynności, które wykonuje każdy kierowca, by zagwaranto-
wać bezpieczeństwo i sprawność swojego samochodu. Jednak mało kto wie, 
że dbanie o czystość pojazdu wpływa nie tylko na jego estetykę, ale także na 
bezpieczeństwo jazdy. 

Wbrew pozorom, dbanie 
o czystość auta nie wymaga wiele 
czasu i zaangażowania. Najwygod-
niejszym sposobem na umycie sa-
mochodu są myjnie automatyczne. 
Jak pokazują wyniki badania prze-
prowadzonego na zlecenie Circle K, 
68,4 proc. Polaków korzysta z myj-
ni automatycznych. Znaczna część 
z nich, bo aż 38 proc., decyduje się 
na taką usługę kilka razy w miesią-
cu. 

Widzieć dobrze 
i być widocznym na drodze 
Brudne szyby w samochodzie 

mogą być źródłem poważnych za-
grożeń podczas jazdy. Po pierwsze, 
widoczność z wnętrza samochodu 
jest znacznie ograniczona, przez 
co kierowca w trudnych sytuacjach 

traci cenne ułamki sekund na re-
akcję. Przez brudną przednią szybę 
dostrzegalność jest niemal o poło-
wę niższa niż przez szybę czystą. 
Jeśli do tego dojdzie jeszcze światło 
pojazdów jadących z naprzeciwka, 
widoczność wskutek silnego ośle-
pienia zmniejsza się nawet do 16 
metrów. Gdyby podobna sytuacja 
powstała z powodu mgły, me-
dia informowałyby bez wątpienia 
o skrajnie niebezpiecznych warun-
kach w ruchu drogowym.

Podobne ryzyko wynika 
z brudnych lusterek zewnętrz-
nych i szyb bocznych oraz tylnej.  
W przeciwieństwie do szyby przed-
niej, kierowca znacznie rzadziej 
zerka w tych kierunkach i w razie 
niebezpiecznej sytuacji dostrzega 

zagrożenie jeszcze później. Może to 
okazać się poważnym problemem 
przy manewrach takich jak parko-
wanie, skręcanie czy zmiana pasa 
jazdy. W ostatnim przypadku wielu 
kierowców liczy na szybki, rutyno-
wy rzut oka na lusterko wewnętrz-
ne lub boczne. Jeśli przez osady 
brudu niemożliwe będzie rozpo-
znanie konturów zbliżających się 
obiektów, zagrożenie wzrasta. 

Drugim istotnym problemem 
jest kwestia „bycia widocznym”. Im 
więcej zanieczyszczeń osadzi się na 
karoserii, tym trudniej wychwycić 
ludzkiemu oku sylwetkę pojazdu. 
W związku z mniejszym blaskiem 
lakieru, brudny pojazd dostrzega-
my znacznie później, co zmniejsza 
czas reakcji potrzebny na ewen-

tualne hamowanie lub ominięcie 
przeszkody. Na pogorszenie wi-
doczności dodatkowo wpływ mają 
śnieg, osady soli na aucie czy też 
jazda po zmroku.

Efekt hydrofobowy, 
czyli sposób na 
większą widoczność 
Znaczną poprawę widoczności 

na drodze gwarantuje tzw. Tech-
nologia RainTecs. Jej działanie jest 
bardzo proste: dodatkowa war-
stwa ochronna lakieru aplikowana 
podczas mycia samochodu zawie-
ra cząstki hydrofobowe, których 
główną właściwością jest zdolność 
do odpychania cząsteczek wody. 

W ten sposób krople deszczu szybko 
i sprawnie spływają z powierzchni 
auta, poprawiając tym samym jego 
widoczność na drodze. Warto rów-
nież pamiętać o tym, że każdy lakier 
ulega mikroskopijnym ubytkom 
podczas codziennej eksploatacji sa-
mochodu – nie musi to być jednak 
efekt nieodwracalny. Technologia 
ShineTecs pozwala na wypełnienie 
mikroubytków bezbarwną warstwą 
ochronną, która zabezpiecza lakier 
i znacząco zwiększa jego połysk, 
a tym samym widoczność i bezpie-
czeństwo na drodze.

komunikat prasowy

Regularne czyszczenie szyb i lusterek znacznie wpływa 
na bezpieczeństwo na drodze i zapobiega wypadkom

Brudne boczne szyby i lusterka są, zwłaszcza w terenie zabu-
dowanym, zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Uczestników ruchu 
z boku i z tyłu własnego samochodu dostrzega się wtedy późno, 
a obraz jest niewyraźny

Lakier powleczony warstwą brudu słabo odbija światło. Skutek: blask i możliwość roz-
poznania auta na drodze spadają przy tym do 75 proc. Jeśli jeszcze dodatkowo reflektory 
są „zamglone”, pojazd jest w ruchu jak gdyby w „czapce niewidce”
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 Lipno
 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza na Lipnowski Festiwal 

Nauki, który odbędzie się 11 maja w kinie Nawojka. Niecodzienne pokazy 
doświadczeń chemicznych przeprowadzą pracownicy naukowi Centrum Chemii 
w Małej Skali, działającego przy UMK w Toruniu. Bilety indywidualne na to 
wydarzenie w cenie 5 zł są do nabycia w sekretariacie MCK. Szczegółowe infor-
macje oraz zapisy grupowe w sekretariacie MCK przy ul. Piłsudskiego 22, lub 
pod nr. tel. 54 287 24 40. Liczba miejsc ograniczona.

 Golub-Dobrzyń
 7 kwietnia o 17.00 w Domu Kultury zaśpiewa Damian Holecki. To wokalista, 

kompozytor, instrumentalista, prezenter telewizyjny i radiowy. Bilety kosztują 
35 zł. 

 Wąbrzeźno
 6 kwietnia o 17.00 w WDK aktorzy Teatru Objazdowego Pomarańczowy 

Cylinder zaprezentują spektakl „Ekogalaktyka”. To historia o kosmosie z pers-
pektywy załogi statku kosmicznego. Widzowie wspólnie z dwójką kosmonautów 
odwiedzą cztery planety oraz poznają codzienne życie międzygwiezdnej załogi. 
Przy okazji tej podróży poruszone zostaną takie tematy jak oszczędzanie wody 
oraz co to są źródła energii odnawialnej. Przedstawienie jest typową formą nauki 
przez zabawę. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 
12.00-16.00. 

 W poniedziałek 9 kwietnia o 17.00 zostanie otwarta wystawa fotograficzna 
Andrzeja Nowaka pt. „Magiczny moment TERAZ”. Autor ekspozycji jest 
człowiekiem o wielu pasjach, wśród których szczególne miejsce zajmuje fo-
tografia. Wystawa obejmuje zbiór fotografii utrwalanych od 2007 roku. – Tytuł 
w przewrotny sposób pokazuje, że jedynym momentem, który możemy określić 
stwierdzeniem „wydarzyło się teraz” jest ten utrwalony na zdjęciach. Żadna inna 
z dziedzin sztuki nie jest w stanie w identyczny sposób zatrzymać czasu z tak 
dokładnym odwzorowaniem detali wydarzenia. W dobie fotografii cyfrowej, gdy 
zdecydowana większość ludzi żyjących na świecie posiada przy sobie aparat, 
chociażby w swoim smartfonie, powstaje bardzo dużo zdjęć. To dzięki nim 
możemy wracać do tych wszystkich magicznych momentów, które nas w życiu 
spotkały. Możemy wracać my, a gdy nas zabraknie a zostaną po nas zdjęcia – 
będą do nich wracać nasi potomkowie, tak jak my teraz wracamy do zdjęć naszych 
dziadków i babć, które często leżą gdzieś zakurzone w głębi szaf naszych domów 
– mówi Pan Andrzej. Wystawa została podzielona na 6 działów, z których dwa 
zajmują szczególne miejsce: „Kolejnictwo” oraz „Księżyc”. Pozostałe to „Natura”, 
„Ludzie”, „Architektura” oraz „Elementy”.

 W sobotę 14 kwietnia o 10.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury odbędzie się 
VI Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej o „Wąbrzeską lilijkę”. W konkursie 
mogą wziąć udział zuchy w wieku od 6 do 10 lat, harcerze w wieku od 11 do 
13 lat, harcerze starsi od 14 do 18 lat , wędrownicy w wieku od 19 do 25 lat, 
a także zespoły i artyści działający m.in. przy domach kultury. Osoby, które 
chcą uczestniczyć w festiwalu, muszą nadesłać wypełnioną kartę zgłoszenia 
do poniedziałku 27 marca na adres: Wąbrzeski Dom Kultury,  ul. Wolności 47, 
87- 200 Wąbrzeźno, tel./fax. 56 688 17 27, 56 688 23 42, e-mail: animacja@wd-
kwabrzezno.pl. Każdy uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty startowej 
wynoszącej 5 zł (w dniu konkursu). 

 21 kwietnia o 19.00 w WDK będzie można zobaczyć najlepsze skecze Kaba-
retu z Konopi. Grupa zdobyła kilkanaście nagród publiczności oraz jest laureatem 
kilkudziesięciu festiwali kabaretowych, takich jak: KOKS, PKS, Dowcipakery, 
Mulatka, Fermenty, PAKA, Kopytko, Festiwal Dobrego Humoru, Zostań Gwiazdą 
Kabaretu, Japko itp. Kabaret koncertuje po całej Polsce oraz zagranicą. Obecny 
skład tworzą: Krzysztof Kubalski, Norbert Orłowicz oraz Radosław Kielich. Bilety 
do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00 w cenie 35 zł/osoba, 
ceny biletów grupowych (grupa od 15 osób) 30 zł/osoba. Więcej informacji pod 
nr. tel. 56 688 17 27, wew. 27.

 Rypin
 6 kwietnia o 17.00 w książnicy będzie gościł himalaista Adam Bielecki, 

członek kadry narodowej we wspinaczce wysokogórskiej. Pochodzi z Tychów, 
mieszka w Łopuchowie pod Poznaniem. Jest absolwentem psychologii na UJ. 
Jesienią 2011 roku zdobył piąty szczyt świata Makalu (8463 m) bez użycia tlenu. 
9 marca 2012, wraz z Januszem Gołąbem, dokonał pierwszego zimowego wejścia 
na Gasherbrum I 8068 m, co zostało uhonorowane Kolosem i nagrodą Travelera 
National Geographic. W grudniu 2012 otrzymał Srebrną Odznakę Za Zasługi Dla 
Sportu, nadaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bielecki jest zdobywcą szc-
zytów: K2 (okres letni) i Broad Peak (okres zimowy). 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Majówka 
z Kwiatkowskim

RYPIN  Podczas pikniku rodzinnego 5 maja, na placu przy 
ul. Nowy Rynek, wystąpi m.in. popularny wokalista Dawid 
Kwiatkowski. Z kolei na Dniach Rypina będzie można posłu-
chać Lady Pank 

– Wybór artystów na nasze 
wydarzenia plenerowe nie jest 
łatwy – mówi Grzegorz Ziomek, 
dyrektor RDK. – Terminy, w któ-
rych odbywają się te imprezy 
należą do najgorętszych w bran-
ży muzycznej. Wiele decyzji 
musimy podejmować z dużym 
wyprzedzeniem. Przy doborze 
artystów zwracamy szczególną 
uwagę na upodobania muzyczne 
mieszkańców, charakter i rangę 
imprezy. Zależy nam, żeby pod-
czas naszych imprez plenero-
wych pojawiała się muzyka dla 
każdego odbiorcy. Majówka czy 
Dni Rypina to wydarzenia wyjąt-
kowe, podczas których wspólnie 
bawią się całe rodziny.

W sobotę 5 maja na placu 
przy ul. Nowy Rynek o 10.00 
ruszy majówkowa impreza ple-
nerowa. Zaprezentują się lo-
kalni artyści m.in. z Dziecięco-
Młodzieżowej Grupy Estradowej 
i Dziecięcej Akademii Rozwoju. 

Na scenie pojawią także dzieci 
z przedszkoli, przedstawiciele 
klubów seniora oraz Miejska Or-
kiestra Dęta. Nie zabraknie rów-
nież ogólnopolskiej akcji zbiórki 
krwi „Motoserce” oraz pokazów 
motocyklowych (wstępnie ruszą 
około 14.00). 

– Oprócz tego zaplanowali-
śmy rozstrzygnięcie dwóch kon-
kursów ekologicznych – dodaje 
Grzegorz Ziomek. – Jeden przy-
gotował Zespół Szkół Miejskich, 
a drugi, pod hasłem „Ekorzeźba”, 
Rypiński Dom Kultury. 

Wieczorem scena będzie na-
leżała do muzyków. Pojawią się 
akcenty disco polo, ale główną 
gwiazdą będzie w tym roku Da-
wid Kwiatkowski. To wokalista 
młodego pokolenia, który wydał 
już cztery albumy studyjne. Za-
czynał w 2013 roku z płytą „9893”. 
Znalazły się na niej takie przeboje 
jak: „Biegnijmy” czy „Na zawsze”. 
Rok później, w listopadzie 2014, 

fani doczeka-
li się drugiego 
krążka – „Po-
p&Roll”, który 
zawierał singiel 
„Jak to” i bły-
skawicznie po-
krył się platyną. 
W 2015 i 2016 
roku muzyk nie 
zwalniał tem-
pa, wypuszcza-
jąc płyty: „Ele-
ment trzeci” 
i Countdown”. 

W styczniu tego roku Kwiatkow-
ski opublikował singiel „Jesteś”, 
promujący nadchodzące wydaw-
nictwo. Wokalista jest laureatem 
Europejskiej Nagrody Muzycznej 
MTV dla najlepszego polskie-
go i europejskiego wykonawcy. 
Koncert w Rypinie rozpocznie się 
około 21.00. 

Znamy już także wstępny 
program tegorocznych Dni Ry-
pina. Na stadionie MOSiR ry-
pinianie będą mogli posłuchać 
koncertów Kasi Wilk i gwiazdy 
wieczoru – Lady Pank. Planowa-
na jest także zabawa przy muzy-
ce disco polo, razem z zespołem 
After Party. W poprzednich la-
tach w Rypinie zagrali już m.in. 
Bracia, Kamil Bednarek, Łukasz 
Zagrobelny, Monika Lewczuk, 
Eratox czy Farben Lehre. 

(ToB)
fot. RDK/

materiały promocyjne

Wąbrzeźno

O historii fary
W piątek 13 kwietnia w Wąbrzeskim Domu Kultury 
Paweł Becker wygłosi prelekcję pt. „Historia budowy 
wąbrzeskiej fary”. 

– Pierwszy kościół w Wą-
brzeźnie ma legendarne korze-
nie i wiąże się z opowieścią o Al-
drowandii – mówi Paweł Becker. 
– Historyczne źródła natomiast 
wskazują na wiek XIII, jako czas 
prawdopodobnego powstania 
pierwszej chrześcijańskiej świą-
tyni w naszym mieście. Był to 
drewniany kościół, który w 1349 
roku zastąpiony zostaje muro-
wanym obiektem wzniesionym 
przez biskupa chełmińskiego Ot-
tona z Rawela. To w tej świątyni 
powstaje w XVI wieku Bractwo 

Literackie, a w wieku XVII Brac-
two Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny. Tutaj mo-
dlił się Sługa Boży ojciec Bernard 
z Wąbrzeźna. Niewiele wiadomo 
o architektonicznych dziejach 
nowożytnych świątyni. Nato-
miast więcej informacji mamy 
o renesansowej, wieżyczkowej 
monstrancji. W 1700 roku biskup 
Teodor Potocki funduje nowy 
dzwon „Teodor” dla tutejszego 
kościoła – najstarszy i najwięk-
szy z zachowanych dzwonów. 
Kościół został gruntownie prze-

budowany i rozbudowany stara-
niem proboszcza, ks. Ksawerego 
Połomskiego na początku XX 
wieku i uroczyście poświęcony 
w 1903 roku. Wtedy też nadbu-
dowano wieżę i umieszczono na 
jej szczycie gwiazdę betlejemską 
oraz stworzono niezwykłą kon-
strukcję wielospadowego dachu. 

Kustosz wąbrzeskiego Sank-
tuarium Matki Bożej Brzemien-
nej ks. dr Jan Kalinowski przed-
stawi informację o podjętych 
w ostatnich latach na terenie 
parafii pracach remontowo-kon-
serwacyjnych. Ich zobrazowa-
niem będą fotografie odzwier-
ciedlające zakres prac, który 
udało się zrealizować. Autorami 
prezentowanych na wystawie fo-
tografii są: ks. Jan Kalinowski, ks. 
Paweł Dąbrowski oraz Wiesław 
Duma.

oprac. (ToB)
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20:35 Ojciec Mateusz

05:50 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 217 - serial 
07:20 Komisariat odc. 54 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Komisarz Alex odc. 135 - serial 
10:10 Klan odc. 3289
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 15 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Wójt Roku 2017 
12:45 Amur. Amazonka Azji 
 odc. 3 - serial 
13:45 Elif odc. 218 - serial 
14:45 Korona królów odc. 56 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 23 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3290
18:30 Korona królów odc. 58 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 244 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:25 Magazyn śledczy Anity Gargas 
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 6
23:50 Ocaleni odc. 3
00:45 Wojskopolskie.pl odc. 4

05:20 Ukryta prawda odc. 193 - serial 

06:25 Szpital odc. 288 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 7 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 563 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 8 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 462 - serial 

14:55 Szpital odc. 289 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 

6 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 9 s. 2 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 17 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 564 - serial 

20:00 Teoria chaosu - komediodramat 

21:45 Lucyfer odc. 6 s. 2 - serial 

22:45 American Horror Story: Asylum 

 odc. 6 s. 2 - serial 

23:45 Długi pocałunek na dobranoc 

 - thriller 

02:20 Moc magii odc. 89

06:00 Detektywi w akcji odc. 54 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 5 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 6 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 4 s. 4 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 6 s. 6 

 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 24 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 25 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 5 s. 4 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 7 s. 6 

 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 114 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 172

15:00 Detektywi w akcji odc. 115 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 78

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 79

18:00 Policjantki i policjanci odc. 387 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 388 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 176 - serial 

21:05 Z piekła rodem - thriller 

23:45 Kobieta w czern - horror 

01:40 Anthony Bourdain: 

 Bez rezerwacji odc. 10 - serial

06:00 To moje życie! odc. 261 s. 3
07:00 Dziesięć przykazań odc. 28 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 66 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 7 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 22 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 38 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 22 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 8 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 66 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 67 s. 2 - serial 
20:00 Sztos 2 - fi lm 
22:05 Job, czyli ostatnia szara komórka 
 - komedia 
00:05 Goście, goście II - komedia 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Dezerterzy odc. 73

08:45 Informacje kulturalne odc. 2620 

09:05 Śnić we śnie - dramat 

10:20 Błękitny pokój - dramat 

11:00 Rodzina Połanieckich 

 odc. 5 - serial 

12:30 Rzecz Polska odc. 5

12:50 Studio Kultura - rozmowy 

13:10 Dama kameliowa - melodramat 

15:05 Przejście podziemne 

15:40 Chuligan literacki odc. 76

16:20 Skutki noszenia kapelusza 

 w maju - komedia 

17:50 Dybuk. Rzecz 

 o wędrówce dusz - fi lm 

19:20 Gloria Victoria - fi lm 

19:25 Ślepa Vaysha - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne odc. 2621 

20:00 Wściekły byk - dramat 

22:20 Scena klasyczna 

23:10 Dziennik fi lozofa odc. 108

23:20 Birma - kraj poezji - fi lm 

00:55 Medium - horror 

06:50 Był taki dzień odc. 523
06:55 Pociąg Warszawa - Rzym - fi lm 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 60
08:35 Cudowny świat przyrody 
 odc. 3 - serial 
09:10 Pogranicze w ogniu odc. 17 
 - serial 
10:40 Jak było? odc. 4 
11:20 Flesz historii 
11:35 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 2 
11:55 Wyprawy krzyżowe odc. 1 - fi lm 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 121
13:55 Sensacje XX wieku odc. 67
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 55 - serial 
15:05 Podróż sentymentalna - fi lm 
16:05 Golgota Wschodu - stacja Katyń 
17:00 Taśmy bezpieki odc. 45 
17:35 Czarne chmury odc. 7 - serial 
18:40 Sensacje XX wieku odc. 102
19:15 Sensacje XX wieku odc. 103
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 1 - fi lm 
21:30 Pogranicze w ogniu odc. 18 
 - serial 
22:45 Spór o historię odc. 42
23:25 Jugosławia: dramat historii 
 odc. 1 - fi lm 
00:20 Powrót Odysa odc. 6 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 9 s. 2 - serial 
09:10 Centrum Ewangelizacji 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:45 Duc in altum 
10:00 Informacje dnia 
10:15 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
10:25 Jeszcze Najś więtsza Panienka 
 pokaże, że od burzących 
 kolubryn mocniejsza 
11:25 Głos Polski 
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 5 - serial 
11:50 Dobra wiara, dobre tricki 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Kod Omega - fi lm 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Camino Polskie - fi lm 
14:50 Kartka z kalendarza 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 8 - serial 
17:00 Prawda ponad wszystko 
 - opowieść o ks. Dzierżonie - fi lm 
17:25 Święty na każdy dzień 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
19:30 Latający dom - 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 Polski punkt widzenia 
22:00 Głos serca odc. 12 - serial 
22:40 Przygody Kamili odc. 1 - fi lm 

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 702 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 6
07:20 Na sygnale odc. 28 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 23
11:25 Rodzinka.pl odc. 55 s. 3 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1837 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 108 - serial 
14:00 Mosty Ameryki. Historia 
 Rudolfa Modrzejewskiego 
 odc. 1 - serial 
14:55 Na dobre i na złe odc. 702 
 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny odc. 335 s. 4
17:15 Meandry uczuć odc. 83 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 56 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 29 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1837 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1838 
 - serial 
20:45 The Good Doctor odc. 17 - serial 
21:40 Zawód: Amerykanin odc. 5 
 - serial 
22:25 Za marzenia odc. 5 - serial 
23:20 Wybuch - fi lm 
01:00 Wyszłam za mąż, zaraz wracam 
 - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 2

07:50 Doradca smaku odc. 19 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2221

10:55 Ukryta prawda odc. 887 - serial 

12:00 Szkoła odc. 539 - serial 

13:00 19+ odc. 240 - serial 

13:30 Szpital odc. 776 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 11

15:30 Szkoła odc. 540 - serial 

16:30 19+ odc. 241 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 888 - serial 

18:00 Szpital odc. 777 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Twarz - relacja z premiery odc. 1

19:40 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Twarz - relacja z premiery odc. 2

19:55 Uwaga! odc. 5271

20:10 Doradca smaku odc. 20 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2657 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 143

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 17 

22:30 Ile waży koń trojański? - komedia 

01:00 Dla niej wszystko - dramat 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 654 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 399 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 401 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 9 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 742 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 133 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 779 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2666 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 825 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 208 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 198 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2667 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 517 - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 112 
21:10 Przyjaciółki odc. 128 - serial 
22:10 Wyjdź za mnie odc. 3 
23:20 Najdłuższa podróż - melodramat 
02:05 Żona sąsiada - thriller 

21:45 Lucyfer 16:00 Nie igraj z aniołem 11:00 Kobra - oddział 
specjalny 15:40 Chuligan literacki 13:25 Sensacje XX wieku

20:10 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

W dniu ślubu córki Frank Allen opowiada 
przyszłemu zięciowi o swoim życiu. Mężczyzna miał 
obsesję na punkcie oszczędności czasu i dobrego 
zorganizowania swojego dnia. Wszystko, co robił, 
było zapisane w notesie z dokładną godziną.  
Zmieniła się to, gdy pewnego dnia postanowił 
pomóc ciężarnej kobiecie.

Koledzy z osiedla, Adi, Chemik i Pele, nie cieszą się 
dobrą opinią wśród sąsiadów i znajomych. Pele, 
który uwielbia piłkę nożną, bezskutecznie próbuje 
zdać egzamin na prawo jazdy. Adi właśnie stracił 
pracę. Szuka nowego zajęcia poprzez wpływowego 
ojca dziewczyny.

„Job, czyli ostatnia 
szara komórka”

(2006r.) TV Puls 22:05

„Teoria chaosu”
(2008r.) TVN7 20:00
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17:55 Leśniczówka

05:45 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 218 - serial 
07:15 Komisariat odc. 55 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
8:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Ojciec Mateusz odc. 244 - serial 
10:10 Klan odc. 3290
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 61 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Wójt Roku 2017 
12:40 Nieobojętni - fi lm 
13:45 Elif odc. 219 - serial 
14:45 Korona królów odc. 57 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 24 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Leśniczówka odc. 12 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 13 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 27
21:30 Big Music Quiz 
22:35 Korzenie odc. 2 - serial 
23:35 Wszystko, co najlepsze - dramat 
02:05 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują świat 

05:20 Ukryta prawda odc. 194 - serial 

06:25 Szpital odc. 289 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 8 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 6 

 - serial 

09:20 Przepis na życie odc. 9 s. 2 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 564 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 9 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 463 - serial 

14:55 Szpital odc. 290 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 7 

 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 10 s. 2 

 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach odc. 18 

 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 565 - serial 

20:00 Piękne istoty - fi lm 

22:40 Miłość na zamówienie - komedia 

00:40 Strzelec odc. 1 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 55 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 6 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 7 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 5 s. 4 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 7 s. 6 
 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 26 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 27 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 6 s. 4 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 8 s. 6 
 - serial 
13:00 Galileo odc. 672 
14:00 Galileo odc. 673 
15:00 Detektywi w akcji odc. 116 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 80
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 81
18:00 Policjantki i policjanci odc. 388 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 389 
 - serial 
20:00 Mecenas Lena Barska odc. 10 
 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 173 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 174 - serial 
23:05 Naznaczony - horror 
01:20 Sekrety sąsiadów odc. 53 - serial 

06:00 To moje życie! odc. 262 s. 3
07:00 Mojżesz - 10 przykazań odc. 29 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 67 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach odc. 8 
 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 22 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 39 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 22 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach odc. 9 
 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 67 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 68 s. 2 - serial 
20:00 Po prostu walcz 3 - fi lm 
22:05 Zbrodniarz - dramat 
00:15 15 minut - fi lm 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:20 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 2596

08:50 Informacje kulturalne odc. 2621 

09:15 Skutki noszenia kapelusza 

 w maju - komedia 

11:00 Rodzina Połanieckich odc. 6 

 - serial 

12:35 Studio Kultura - rozmowy 

12:55 Duo - Haydn i Mozart 

15:10 Pegaz odc. 67

16:15 Chłopcy - dramat 

17:50 Rzecz Polska odc. 5

18:10 Videofan odc. 92 

18:30 Krąg Kantora - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne odc. 2622 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 89

20:05 Dwa dni, jedna noc - dramat 

21:50 Tygodnik kulturalny 

22:35 Dziennik fi lozofa odc. 109

22:50 Warszawska Jesień 2004 

00:00 Wściekły byk - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 524
07:00 Golgota Wschodu - stacja Katyń 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 61
08:35 Cudowny świat przyrody 
 odc. 4 - serial 
09:10 Pogranicze w ogniu odc. 18 
 - serial 
10:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 4 - serial 
10:40 Podróże z historią odc. 32 s. 3
11:15 Taśmy bezpieki odc. 45 
11:50 Powołanie - fi lm 
12:25 Tajemnica śmierci 
 Andrzeja Leppera odc. 2 - fi lm 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 102
14:05 Sensacje XX wieku odc. 103
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 56 - serial 
15:20 Grecka odyseja Joanny Lumley 
 odc. 1 - fi lm 
16:20 Delegat - Jan Piekałkiewicz - fi lm 
17:25 Goniec historyczny IPN odc. 15 
17:45 Czarne chmury odc. 8 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 43
19:20 Sensacje XX wieku odc. 42
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 32
20:30 Konwój: bitwa o Atlantyk 
 odc. 3 - serial 
21:30 Pogranicze w ogniu odc. 19 
 - serial 
22:45 Szerokie tory odc. 58
23:20 Jugosławia: dramat historii 
 odc. 2 - fi lm 
00:25 Powrót Odysa odc. 7 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 4 s. 2 - 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 Wykłady w więzieniach - fi lm 
11:05 W Solankowej Dolinie - serial 
11:25 Głos Polski 
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 1 - serial 
11:45 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Trinity Goodheart - dramat 
13:50 Kabwe 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 „Będę jej głównym Patronem” 
 - Andrzej Bobola 1809 r. - fi lm 
14:45 20 lat dla świata 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial 
16:55 Bitwa pod Rząbcem 
 - historia prawdziwa 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
19:30 Latający dom - 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 Polski punkt widzenia 
22:00 Głos serca odc. 8 - serial 
22:40 Odebrano nam całe dzieciństwo 
 - fi lm

05:25 Koło fortuny 
06:05 Za marzenia odc. 5 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 29 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 24
11:25 Rodzinka.pl odc. 56 s. 3 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1838 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 109 - serial 
13:55 Coś dla Ciebie odc. 144 
14:55 Za marzenia odc. 5 - serial 
16:00 Familiada Teleturniej 
16:30 Koło fortuny odc. 336 s. 4
17:10 Meandry uczuć odc. 84 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 57 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 30 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1838 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1839 
 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 96 s. 8 - serial 
21:40 Rodzinka.pl odc. 230 s. 12 
 - serial 
22:15 Krąg podejrzanych odc. 5 - serial 
23:40 Zawód: Amerykanin odc. 5 
 - serial 
00:30 Barbershop - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 20 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2222

10:55 Ukryta prawda odc. 888 - serial 

12:00 Szkoła odc. 540 - serial 

13:00 19+ odc. 241 - serial 

13:30 Szpital odc. 777 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 541 - serial 

16:30 19+ odc. 242 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 889 - serial 

18:00 Szpital odc. 778 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5272

20:00 Ant-Man - fi lm 

22:35 Tron: Dziedzictwo - fi lm 

01:05 Kuba Wojewódzki odc. 7 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 655 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 403 
 - serial 
09:30 SuperPies odc. 5
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 10 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 743 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 134 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 780 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2667 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 826 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 209 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 199 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2668 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 518 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. 
 Taniec z gwiazdami odc. 78
22:05 The Story of My Life. 
 Historia naszego życia odc. 5 
23:20 Transporter - fi lm 
01:05 Za trzy dni zginiesz - horror 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw

21:50 Tygodnik kulturalny 08:00 Wojciech Cejrowski  
- boso przez świat

19:35 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 16:30 Na ratunek 112

Scott Lang jest zawodowym oszustem, który 
dzięki specjalnemu kostiumowi może dokonywać 
niecodziennych rzeczy _ potrafi  zmniejszyć się 
do rozmiarów mrówki i jednocześnie zyskuje 
nadnaturalną siłę. Nieoczekiwanie ma szansę 
wykorzystać moce w szczytnym celu.

Nastoletni Ethan Wate mieszka w Karolinie 
Południowej. Od miesięcy śni mu się piękna 
nieznajoma. W koszmarnych snach nie może puścić 
jej ręki. Pewnego dnia na szkolnym korytarzu Ethan 
spotyka dziewczynę ze snów. Lena Duchannes 
mieszka u wuja Macona, uważanego za szaleńca.

„Piękne istoty”
(2013r.) TVN 7 20:00

„Ant-Man”
(2015r.) TVN 20:00
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20:20 Komisarz Alex

06:00 Sprawa dla reportera 
07:00 Weterynarze z sercem - serial 
07:20 Pełnosprawni 
07:50 Rok w ogrodzie 
08:10 Rok w ogrodzie extra 
08:30 Jaka to melodia? 
09:05 Studio Raban odc. 24 
09:35 Rodzinny ekspres odc. 27
10:10 Poldark: Wichry losu 
 odc. 9 s. 2 - serial 
11:20 Poldark: Wichry losu 
 odc. 10 s. 2 - serial 
12:25 Spis treści 
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 5 - serial 
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 178
14:10 Ojciec Mateusz odc. 244 - serial 
15:05 Wojenne dziewczyny odc. 16 
 - serial 
15:55 Korona królów odc. 54 - serial 
16:25 Korona królów odc. 55 - serial 
16:50 Teleexpress 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Dudley Doskonały - komedia 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 Komisarz Alex odc. 136 - serial 
21:15 Casino Royale - fi lm 
23:45 Spis treści Magazyn 
23:55 Życzenie śmierci II - dramat 
01:30 Skrywana prawda - thriller

05:50 Ukryta prawda odc. 195 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Przyjaciele odc. 18 - serial 

09:25 Przyjaciele odc. 19 - serial 

09:55 Przepis na życie odc. 7 s. 2 

 - serial 

10:55 Przepis na życie odc. 8 s. 2 

 - serial 

11:55 Zaklinaczka duchów odc. 4 

 - serial 

12:55 Zaklinaczka duchów odc. 5 

 - serial 

13:55 Zaklinaczka duchów odc. 6 

 - serial 

14:55 Egipskie psiaki - komedia 

16:50 Czego pragną dziewczyny 

 - komedia 

19:00 Ja cię kocham, a ty z nim 

 - komedia 

21:10 Zanim odejdą wody - komedia 

23:15 Incepcja - fi lm 

02:20 Moc magii odc. 91

06:00 Interwencja 
06:20 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 19 - serial 
06:50 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 20 - serial 
07:20 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 21 - serial 
07:45 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 22 - serial 
08:15 Tom i Jerry Show odc. 26 - serial 
08:45 Tom i Jerry odc. 1 - serial 
09:10 Dziadek do orzechów - fi lm 
10:55 Policjantki i policjanci odc. 385 
 - serial 
11:55 Policjantki i policjanci odc. 386 
 - serial 
13:00 Policjantki i policjanci odc. 387 
 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 173
15:00 Od sklepowej do królowej 
 - komedia 
17:00 Policjantki i policjanci odc. 388 
 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 389 
 - serial 
19:00 Galileo odc. 674 
20:00 Mecenas Lena Barska odc. 11 
 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 175 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 176 - serial 
23:05 Wzgórza mają oczy - horror 
01:25 STOP Drogówka odc. 173

06:00 Skorpion odc. 2 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 53 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne odc. 15 

 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne odc. 16 

 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 64 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 65 s. 2 - serial 

11:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 66 s. 2 - serial 

12:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 67 s. 2 - serial 

13:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 68 s. 2 - serial 

14:40 Najśmieszniejsi odc. 5

15:40 Na psa urok - komedia 

17:40 Goście, goście II - komedia 

20:00 Momentum - thriller 

21:55 Człowiek pies - fi lm 

23:55 Sztos 2 - fi lm 

02:00 Najśmieszniejsi 

08:05 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 14 - serial 

09:10 Ewa Demarczyk 

10:15 Odyseja fi lmowa odc. 6 - serial 

11:30 Złote czasy radia - komedia 

13:10 Męskie sprawy - fi lm 

15:05 Konstelacje - fi lm 

15:40 Wydarzenie aktualne 

16:20 Czterysta batów - dramat 

18:05 Dranie w kinie odc. 23

18:45 Dajcie czadu! 

 - historia wzmacniaczy Marshalla 

 - fi lm 

20:00 Blue Velvet - thriller 

22:10 Queen - koncert na Wembley 

23:40 Krótki fi lm o zabijaniu - dramat 

01:20 Blue Velvet - thriller 

06:50 Był taki dzień odc. 525
07:00 Zdzinku, kim ty chcesz 
 w życiu zostać? - fi lm 
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 5
08:20 Podwodna Polska odc. 8
08:45 Żegnaj, Rockefeller odc. 11 
 - serial 
09:20 Żegnaj, Rockefeller odc. 12 
 - serial 
09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 169
10:30 Grecka odyseja Joanny Lumley 
 odc. 2 - fi lm 
11:35 Najmłodsi mieszkańcy lasów 
 odc. 1 - fi lm 
12:35 Planeta dinozaurów odc. 2 - serial 
13:40 Szerokie tory odc. 55
14:20 Wielka gra odc. 74
15:20 Spór o historię odc. 173
16:05 Osso moje Osso - fi lm 
17:05 Wiktoria odc. 3 - serial 
17:55 Wiktoria odc. 4 - serial 
18:55 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 1 - fi lm 
20:00 Było, nie minęło - ekstra odc. 6,
20:40 Ekstradycja odc. 8 s. 2 - serial 
21:50 Ci cholerni cudzoziemcy. Polacy 
 w Bitwie o Anglię - fi lm 
22:50 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 1 - serial 
00:45 Operacja Samum - fi lm 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:00 Sanktuarium Matki Ubogich 
 w Banneux - fi lm 
09:50 Spacer po misji w Gahunga 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna 
10:30 Święty na każdy dzień 
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Kropelka radości 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
12:50 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 6 - serial 
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Głos serca odc. 8 - serial 
14:40 Opowieść o świętym Augustynie 
 - fi lm 
15:15 Mój brat papież 
15:30 Eucharystia w rocznicę odejścia 
do domu Ojca Papieża Jana Pawła II 
 - Wałbrzych. 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
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 Yohan - wędrówki dzieci - fi lm 

05:40 Koło fortuny 
06:15 Na sygnale odc. 184 - serial 
06:45 Barwy szczęścia odc. 1835 
 - serial 
07:20 Barwy szczęścia odc. 1836 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4633
10:55 M jak miłość odc. 1362 - serial 
11:50 M jak miłość odc. 1363 - serial 
12:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 37
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Program rozrywkowy 
16:20 Rodzinka.pl odc. 230 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę 
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 96 s. 8 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
 odc. 176
18:40 Postaw na milion odc. 176
19:35 Lajk! odc. 13
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka odc. 18
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 131
21:35 Riviera odc. 4 - serial 
22:25 Rodzinka.pl odc. 230 - serial 
23:00 The Good Doctor odc. 17 - serial 
23:50 Ludzik, czyli One Man Show 
 odc. 4
00:25 Pianista - dramat 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1064

11:00 Na Wspólnej odc. 2655 - serial 

11:25 Na Wspólnej odc. 2656 - serial 

11:50 Na Wspólnej odc. 2657 - serial 

12:15 Ugotowani odc. 5 s. 13 

13:15 Agent - gwiazdy odc. 7 s. 3 

14:15 Twarz - kulisy produkcji fi lmu 

14:35 Ant-Man - fi lm 

16:55 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 17 

17:55 Tu się gotuje! odc. 4 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 7 s. 3

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5273

20:00 Hipnoza odc. 5

21:05 Kryptonim U.N.C.L.E. - komedia 

23:35 Sierota - thriller 

02:10 Uwaga! odc. 5273

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:25 Pocahontas - fi lm 

09:00 My3 odc. 36 

09:30 My3 odc. 35 

10:00 Makaronowy zawrót głowy odc. 8

10:15 Ewa gotuje odc. 328

10:55 Nasz nowy dom odc. 73 

11:55 Wyjdź za mnie odc. 3 

12:55 Top chef odc. 73 

14:25 Umów się ze mną. Take me out 

 odc. 5

15:45 Kabaret na żywo 

17:45 SuperPies odc. 6

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 63

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 32 - serial 

20:05 Podróże Guliwera - fi lm 

22:00 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 83

00:05 Tajemnica Westerplatte - fi lm 

08:55 Przyjaciele 14:00 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw 11:30 Złote czasy radia 09:55 Okrasa łamie 

przepisy

14:35 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:15 Ewa gotuje

Kiedy wrak statku trafi a na ląd, pracownik 
pocztowy – Guliwer odkrywa, że znalazł się na 
fantastycznej wyspie Liliputów. Dzięki heroicznym 
wyczynom Guliwer szybko zjednuje sobie malutkich 
mieszkańców. Kiedy sprowadza niebezpieczeństwo 
na przyjaciół, musi szybko to naprawić.

Alexis i jej były partner to para złodziei. Kobieta 
wycofała się z działalności przestępczej, lecz daje 
się namówić na ostatni skok. Zysk ze skradzionych 
diamentów miałby umożliwić egzystencję do końca 
życia. Sprawy się niestety mocno komplikują. Alex 
zostaje wplątana w morderstwo. 

„Momentum”
(2015r.) TV Puls 20:00

„Podróże Guliwera”
(2010r.) Polsat 20:05



Niedziela, 8 kwietnia 2018

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3290
06:10 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojskopolskie.pl odc. 5
07:00 Gen miłosierdzia - fi lm 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Jaka to melodia? 
09:05 Ziarno odc. 656 
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 35 - serial 
10:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
12:00 Regina Coeli 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:50 Z pamięci 
13:05 Błękitna Planeta II odc. 1 
 - serial 
14:05 Sonda II odc. 77 
14:30 Komisarz Alex odc. 136 - serial 
15:20 Korona królów odc. 56 - serial 
15:55 Korona królów odc. 57 - serial 
16:25 Korona królów odc. 58 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Big Music Quiz 
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 17 - serial 
21:05 Od Opola do Opola 
22:05 Do diabła z miłością - komedia 
23:55 W sercu oceanu odc. 5 - serial 
00:55 Z pamięci 

06:00 Interwencja 

06:20 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 21 - serial 

06:50 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 22 - serial 

07:20 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 23 - serial 

07:45 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 24 - serial 

08:15 Tom i Jerry odc. 1 - serial 

08:45 Tom i Jerry odc. 2 - serial 

09:20 Rodzina Addamsów 

 - spotkanie po latach - komedia 

11:05 Galileo odc. 673 

12:05 Galileo odc. 674 

13:20 Pegaz kontra chimera - fi lm 

15:00 Agent z przypadku - komedia 

16:50 Za linią wroga - fi lm 

19:00 Galileo odc. 675 

20:00 Quest - fi lm 

22:00 Grudge III: Powrót klątwy - thriller 

00:00 Zwierz - horror

06:00 Skorpion odc. 3 s. 2 - serial 

06:55 Przygody Merlina 

 odc. 9 s. 2 - serial 

07:55 Najśmieszniejsi odc. 5

08:50 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 2 s. 5 - serial 

09:30 Wojciech Cejrowski. 

 Boso - Meksyk/Paragwaj odc. 1

10:00 Wojciech Cejrowski. 

 Boso - Meksyk/Paragwaj odc. 2

10:40 Na psa urok 

12:55 Deszczowa wróżka - fi lm 

14:35 Król Artur - fi lm 

17:00 Robin Hood: Książę złodziei - fi lm 

20:00 John Wick - thriller 

22:00 Bóg zemsty - fi lm 

00:00 Uwikłana odc. 5 - serial 

00:55 Dyżur 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 15 - serial 

09:05 Richard Strauss. 

 Na drugim brzegu tęczy - fi lm 

11:00 Trzeci punkt widzenia odc. 231 

11:40 Mała Moskwa - melodramat 

13:45 Chuligan literacki odc. 74 

14:20 Nienasyceni odc. 36 

14:45 Mata Hari - balet

16:55 Rzecz Polska odc. 6

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 525

18:10 Dolina nicości 

19:30 Gry uliczne - fi lm 

21:20 Bilet na Księżyc - komedia 

23:35 Scena alternatywna odc. 55

00:05 Trzeci punkt widzenia odc. 231 

06:50 Był taki dzień odc. 526

06:55 Christos Woskriesie 

08:00 Oblicze miłosierdzia - fi lm 

09:15 Siedlisko odc. 3 - serial 

10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 115

10:40 Dzikie Chiny odc. 6 - serial 

11:45 Grecka odyseja Joanny Lumley 

 odc. 1 - fi lm 

12:45 Olbrzymy z epoki lodowcowej 

 - serial 

13:45 Szerokie tory odc. 55

14:25 Dorożkarz nr 13 - komedia 

15:35 Wielka gra odc. 75

16:35 Ex libris 

17:05 Wiktoria odc. 5 - serial 

18:00 Wiktoria odc. 6 - serial 

19:00 Konwój: bitwa o Atlantyk 

 odc. 3 - serial 

20:00 Rozmowy kontrolowane 

 - komedia 

21:50 Wiktoria odc. 3 - serial 

22:45 Wiktoria odc. 4 - serial 

23:45 Zmory - fi lm 

01:40 Ci cholerni cudzoziemcy. 

 Polacy w Bitwie o Anglię - fi lm

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień 
08:30 Świętość w codzienności 
 - św. Joanna Beretta Molla - fi lm 
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
09:30 W mę ce mojej szukaj siły 
 i ś wiatła 
10:00 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
10:05 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
10:15 Mój brat papież 
10:30 Msza Święta z okazji spotkania 
misjonarzy miłosierdzia 
 pod przewodnictwem 
 Ojca Świętego Franciszka 
12:00 Regina Coeli 
 z Ojcem świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Kamyki wspomnień 
 o ks. Jerzym Popiełuszce 
14:10 Camino Polskie - fi lm 
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Jan Paweł II (1978-2005) - fi lm 
15:35 Święty na każdy dzień 
15:40 Gospodarcze fi lary niepodległości 
 odc. 3 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja 
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 Cuda Jezusa odc. 2 - serial 
22:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 W promieniach miłosierdzia - fi lm 

06:05 Słowo na niedzielę 
06:15 Barwy szczęścia odc. 1837 
 - serial 
06:45 Barwy szczęścia odc. 1838 
 - serial 
07:20 Barwy szczęścia odc. 1839 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4637
10:45 Podwodna planeta odc. 3 
 - serial 
11:40 Makłowicz w podróży odc. 149
12:20 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 6 s. 11
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Bake off - Ale ciacho! odc. 38
16:20 Bake off - Ale przepis odc. 6
16:35 Na sygnale odc. 185 - serial 
17:10 Na dobre i na złe odc. 702 
 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Kronika PKO 
18:35 Za marzenia odc. 5 - serial 
19:30 Zakupy pod kontrolą odc. 3
20:05 22 Jump Street - komedia 
22:10 Mama Tina - fi lm 
23:55 Daleko od okna - dramat 
02:00 22 Jump Street - komedia 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1065

11:00 Efekt domina odc. 5 s. 5

11:30 Co za tydzień odc. 844

11:55 Iron Majdan odc. 4

12:55 Diagnoza odc. 7 s. 2 - serial 

13:55 Druga szansa odc. 4 s. 5 - serial 

14:55 Hipnoza odc. 5

16:00 W głowie się nie mieści - fi lm 

18:00 Ugotowani odc. 6 s. 13 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5274

20:00 MasterChef Junior odc. 5 s. 3

21:35 Thor - fi lm 

23:55 Kryptonim U.N.C.L.E. - komedia 

02:20 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 17

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 37 - serial 

08:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 38 - serial 

08:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 39 - serial 

09:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 40 - serial 

09:40 Aladyn - fi lm 

11:40 Wakacje rodziny Johnsonów 

 - komedia 

13:50 Podróże Guliwera - fi lm 

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 83

17:45 Nasz nowy dom odc. 112 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie 

20:00 W rytmie serca odc. 20 - serial 

21:05 Kabaret na żywo odc. 36

23:10 The Story of My Life. 

 Historia naszego życia odc. 4 

00:10 Weekend - komedia

05:50 Ukryta prawda odc. 196 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Przyjaciele odc. 20 - serial 

09:25 Przyjaciele odc. 21 - serial 

09:55 Przyjaciele odc. 22 - serial 

10:25 Przepis na życie odc. 9 s. 2 - serial 

11:25 Przepis na życie odc. 10 s. 2 - serial 

12:25 Zaklinaczka duchów odc. 7 - serial 

13:25 Hobbit: niezwykła podróż - fi lm 

16:55 Młode szpady - fi lm 

19:00 Lucyfer odc. 6 s. 2 - serial 

20:00 Hobbit: Pustkowie Smauga - fi lm 

23:20 Strzelec odc. 2 - serial 

00:20 Słaby punkt - thriller 

10:25 Przepis na życie 19:00 Galileo

09:30 Wojciech Cejrowski. 
Boso

17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:10 Siedlisko

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 08:05 Jeźdźcy smoków

Księżniczka Jasmina wymyka się z pałacu na ulice 
miasta, gdzie poznaje ulicznika Aladyna i jego małpkę 
Abu. W wyniku intryg Jaff ara, doradcy sułtana, Aladyn 
zostaje najpierw wtrącony do więzienia, a potem 
wysłany na poszukiwanie lampy, w której znajduje się 
dowcipny dżin spełniający życzenia jej posiadacza.

Nordycki bóg Thor zostaje wygnany z Asgardu 
przez ojca, Odyna. Ma żyć jako śmiertelnik, by 
nauczyć się pokory. Źródło jego mocy _ potężny 
młot Mjöllnir _ zostaje mu odebrane. Podczas życia 
na wygnaniu Thor dowiaduje się dzięki ukochanej 
Jane, co naprawdę znaczy być człowiekiem.

„Thor”
(2011r.) TVN 21:35

„Aladyn”
(1992r.) Polsat 09:40
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13:45 Elif

05:50 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 219 - serial 
07:15 Komisariat odc. 56 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 5 - serial 
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 50 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Wójt Roku 2017 
12:40 Błękitna Planeta II odc. 1 - serial 
13:45 Elif odc. 220 - serial 
14:45 Korona królów odc. 58 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:55 Leśniczówka odc. 12 - serial 
16:15 Leśniczówka odc. 13 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3291
18:30 Korona królów odc. 59 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Inspekcja 
22:00 Warto rozmawiać 
23:05 Drzwi do wolności - fi lm 
00:35 Do diabła z miłością - komedia

05:20 Ukryta prawda odc. 197 - serial 

06:25 Szpital odc. 290 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 9 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 10 s. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 565 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 10 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 464 - serial 

14:55 Szpital odc. 291 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 2 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 19 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 566 - serial 

20:00 Słaby punkt - thriller 

22:30 Kevyn Aucoin: 

 W pułapce sukcesu - fi lm 

00:20 Nowe życie - thriller 

06:00 Detektywi w akcji odc. 56 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 7 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 8 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 6 s. 4 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 8 s. 6 
 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 28 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 29 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 7 s. 4 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 9 s. 6 
 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 117 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 86
15:00 Detektywi w akcji odc. 118 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 82
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 83
18:00 Policjantki i policjanci odc. 389 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 390 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 177 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 2 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial 
22:00 Galileo odc. 674 
23:00 Galileo odc. 675 
00:15 Rekiny - strefa śmierci - horror 

06:00 To moje życie! odc. 263 s. 3
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 30 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 68 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 9 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 22 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 22 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 10 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 68 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 69 s. 2 - serial 
20:00 Pocałunek smoka - fi lm 
21:55 Momentum - thriller 
23:55 Pod ścianą - fi lm 
02:00 Taki jest świat 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:15 Rzecz Polska odc. 6
08:35 Chłopcy - dramat 
10:10 Tatarak - dramat 
11:00 Rodzina Połanieckich 
 odc. 7 - serial 
12:40 Piękny był pogrzeb, 
 ludzie płakali - fi lm 
13:40 Studio Kultura - rozmowy 
13:55 Mistrz i Małgorzata odc. 1 - serial 
15:55 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 525
16:50 Ostatnia akcja - komedia 
18:30 Ikony muzyki odc. 2 - serial 
19:20 Rzecz Polska odc. 6
19:40 Informacje kulturalne odc. 2623 
20:00 Sonita - fi lm 
21:40 Moloch  - fi lm 
22:30 Filmy o fi lmach odc. 1
22:35 Pierwsze etiudy  - fi lm 
22:50 Filmy o fi lmach odc. 1
22:55 Każdemu to, czego mu wcale 
 nie trzeba - fi lm 
23:05 Filmy o fi lmach odc. 1
23:10 Casting - fi lm 
23:30 Którędy po sztukę odc. 43 
23:35 Videofan odc. 63 
23:55 Dziennik fi lozofa odc. 110
00:05 Powtórnie narodzony 
 - melodramat 

06:50 Był taki dzień odc. 527
07:00 Delegat - Jan Piekałkiewicz - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 62
08:40 Cudowny świat przyrody 
 odc. 5 - serial 
09:10 Pogranicze w ogniu odc. 19 
 - serial 
10:25 Planeta dinozaurów odc. 2 - serial 
11:20 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 32
11:50 Blizna - dramat 
13:45 Sensacje XX wieku odc. 43
14:20 Sensacje XX wieku odc. 42
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 53 - serial 
15:20 Spór o historię odc. 8
15:55 Olbrzymy epoki lodowcowej - fi lm 
17:00 Ex libris 
17:25 Flesz historii 
17:45 Czarne chmury odc. 9 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 44, 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 148, 
20:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Normandia. Ostatni bohaterowie 
 desantu odc. 2 - fi lm 
21:35 Pogranicze w ogniu odc. 20 
 `- serial 
22:45 Wiktoria odc. 5 s. 1 - serial 
23:35 Wiktoria odc. 6 s. 1 - serial 
00:30 Powstrzymać Holocaust - fi lm 

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 
11:35 180 lat na zdrowie - fi lm 
11:45 Kabwe 
11:50 Retrospekcja 
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Święty Franciszek i Klara - fi lm 
13:05 Budowa świątyni w Narodowym 
 Sanktuarium Matki Bożej 
 w miejscowości Subukia w Kenii 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Jasnogórskie 
 Te Deum Laudamus 966-2016 
 - fi lm 
15:05 Chcę żyć - fi lm 
15:20 Moje leczenie wodą - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial 
17:25 Kartka z kalendarza 
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w Sanktuarium Trójcy 
 Przenajświętszej i św. Anny 
 w Prostyni 
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - 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 Polski punkt widzenia 
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 68 - serial 
23:00 Zostawić ślad… Reportaż 
23:25 Błogosławiona Juta. 
 Kobieta średniowiecza - fi lm 

05:25 Koło fortuny 
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 96 s. 8 - serial 
07:00 Coś dla Ciebie odc. 134 
07:20 Na sygnale odc. 30 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 25
11:25 Prawosławne nabożeństwo 
 paschalne 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 110 - serial 
14:00 Podwodna planeta odc. 3 - serial 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 96 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 85 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 58 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 31 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1839 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1840 
 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 31
20:50 M jak miłość odc. 1364 - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:50 Za marzenia odc. 6 - serial 
22:50 Zaginiona odc. 5 - serial 
00:00 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 284 s. 14 - serial

05:40 Uwaga! odc. 5274

06:15 Mango - Telezakupy 

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 6 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 6

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2223

10:55 Tu się gotuje! odc. 4 s. 2

11:00 Ukryta prawda odc. 889 - serial 

12:00 Szkoła odc. 541 - serial 

13:00 19+ odc. 242 - serial 

13:30 Szpital odc. 778 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 542 - serial 

16:30 19+ odc. 243 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 890 - serial 

18:00 Szpital odc. 779 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5275

20:10 Doradca smaku odc. 21 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2658 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 144

21:30 Druga szansa odc. 5 s. 5 - serial 

22:30 Iron Majdan odc. 5

23:35 Thor - fi lm 

01:55 Co za tydzień odc. 844

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 656 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 405 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 406 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 11 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 744 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 135 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 781 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2668 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 827 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 210 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 200 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2669 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 519 - serial 
20:05 Transformers: zemsta upadłych 
 - fi lm 
23:20 Wyścig z czasem - thriller 
01:50 Niezniszczalni III - fi lm 

08:20 Przepis na życie 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 13:55 Mistrz i Małgorzata 18:50 Sensacje XX wieku

18:35 Rodzinka.pl 15:30 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Gdy Ted dowiaduje się, że żona ma kochanka, strzela 
do niej, a następnie informuje policję o zdarzeniu. Na 
miejsce przybywa Rob, który w ofi erze rozpoznaje 
kochankę. Ted przyznaje się do zabicia żony. 
Rob nie poświęca mu uwagi, ponieważ jest zbyt 
oszołomiony tym zdarzeniem.

Minęły dwa lata od bitwy z deceptikonami, po której 
panował pokój. Mimo iż Sam Witwicky przyczynił 
się do ocalenia świata, pozostaje zwyczajnym 
nastolatkiem. Niestety, deceptikony przywracają 
do życia przywódcę, Megatrona, i kolejny raz 
przygotowują się do inwazji na Ziemię. 

„Transformers: zemsta upadłych”
(2009r.) Polsat 20:05

„Słaby punkt”
(2007r.) TVN 7 20:00
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14:45 Korona królów

05:50 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 220 - serial 
07:20 Komisariat odc. 57 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 27
10:10 Klan odc. 3291
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 51 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Liturgia wielkanocna 
 w Kościele greckokatolickim 
13:45 Elif odc. 221 - serial 
14:45 Korona królów odc. 59 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 25 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3292
18:30 Korona królów odc. 60 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 4 - serial 
21:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 6 - serial 
22:35 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 4 - serial 
23:35 Uwięzione odc. 15 - serial 
00:35 Komisja morderstw odc. 2 - serial

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1122 - serial 

06:25 Szpital odc. 291 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 10 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 566 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 11 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 465 - serial 

14:55 Szpital odc. 292 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 12 s. 2 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 20 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 567 - serial 

20:00 Długi pocałunek na dobranoc 

 - thriller 

22:30 Hobbit: Pustkowie Smauga - fi lm 

01:55 American Horror Story: Asylum 

 odc. 6 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 57 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 8 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 9 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 7 s. 4 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 9 s. 6 

 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 30 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 31 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 8 s. 4 - serial 

12:00 Detektyw Monk 

 odc. 10 s. 6 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 119 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 87

15:00 Detektywi w akcji odc. 120 

 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 84

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 85

18:00 Policjantki i policjanci odc. 390 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 391 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 178 - serial 

21:00 Egzorcyzmy Emily Rose - horror 

23:40 Forteca II - fi lm 

01:30 STOP Drogówka odc. 173

06:00 To moje życie! odc. 264 s. 3
07:00 Dziesięć przykazań odc. 31 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 69 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 10 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 22 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 41 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 11 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 69 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 70 s. 2 - serial 
20:00 Bóg zemsty - fi lm 
22:05 Zbrodniarz - dramat 
00:10 Po prostu walcz 3 - fi lm 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Wydarzenie aktualne 

08:50 Informacje kulturalne odc. 2623 

09:15 Ostatnia akcja - komedia 

11:00 Królewskie sny odc. 1 - serial 

12:20 Królewskie sny odc. 2 - serial 

13:35 Studio Kultura - rozmowy 

13:55 Mistrz i Małgorzata odc. 2 - serial 

15:40 Tygodnik kulturalny 

16:35 Parę osób, mały czas - dramat 

18:35 Karski i władcy ludzkości - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne odc. 2624 

20:00 Powrót pana Cogito 

21:15 Dezerterzy odc. 74 

21:45 Dziennik fi lozofa odc. 111

21:55 Wielkie nadzieje - dramat 

00:10 Biała noc - thriller 

06:50 Był taki dzień odc. 528
07:00 Smoleńsk 2010 - 
 na własne oczy - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 63
08:35 Cudowny świat przyrody 
 odc. 6 - serial 
09:05 Pogranicze w ogniu odc. 20 
 - serial 
10:15 Najmłodsi mieszkańcy lasów 
 odc. 1 - fi lm 
11:10 Goniec historyczny IPN odc. 15 
11:35 Dzikie Chiny odc. 6 - serial 
12:35 Normandia. Ostatni bohaterowie 
 desantu odc. 2- fi lm 
13:40 Sensacje XX wieku odc. 44
14:10 Sensacje XX wieku odc. 148
14:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 42 - serial 
15:20 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 6 - serial 
16:25 W imię honoru - fi lm 
17:25 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 3 
17:45 Czarne chmury odc. 10 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 136
19:25 Sensacje XX wieku odc. 139
19:55 Jak było? odc. 5 
20:40 Gorycz i chwała - fi lm 
21:25 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
21:55 Pogranicze w ogniu odc. 21 
 - serial 
23:10 Historia Roja Serial wojenny 
01:40 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 63

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:40 Świadkowie - serial 
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial 
09:35 Toliara - fi lm 
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 Młodzi Światu 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Dominikanie 
 - od słowa do nauki - fi lm 
13:05 Trzeci Testament - serial 
14:00 Mam w sobie siłę - fi lm 
15:35 Kazembe - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial 
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:00 Msza Święta w intencji Ofi ar 
 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 Oratorium Szlakiem Ikara 
23:40 Procesja dziejów 

05:30 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość odc. 1364 - serial 
07:00 Menonici w Polsce 
07:20 Na sygnale odc. 31 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 26
11:25 Rodzinka.pl odc. 58 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1840 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 111 - serial 
14:00 Pielęgnacja włosów 
 - niezły biznes - fi lm 
14:55 M jak miłość odc. 1364 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 86 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 59 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 32 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1840 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1841 
 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 6 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1365 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:55 Dama - fi lm 
00:35 Zaginiona odc. 5 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 21 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2224

10:55 Ukryta prawda odc. 890 - serial 

12:00 Szkoła odc. 542 - serial 

13:00 19+ odc. 243 - serial 

13:30 Szpital odc. 779 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 543 - serial 

16:30 19+ odc. 244 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 891 - serial 

18:00 Szpital odc. 780 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5276

20:10 Doradca smaku odc. 22 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2659 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 145

21:30 Diagnoza odc. 8 s. 2 - serial 

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 8 s. 12 

23:30 Superwizjer odc. 1126

00:05 Tu się gotuje! odc. 4 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 657 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 407 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 408 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 12 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 745 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 136 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 782 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2669 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 828 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 211 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 201 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2670 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 520 - serial 
20:10 Niezniszczalni III - fi lm 
22:55 Ogień zwalczaj ogniem - fi lm 
01:00 Lincoln - fi lm 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:55 Na wariackich 
papierach 16:45 Tygodnik kulturalny 08:05 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

11:25 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 19:30 Świat według 
Kiepskich

Will Gerard jest nauczycielem języka angielskiego. 
Jego żona gra w orkiestrze na wiolonczeli. Pewnego 
wieczoru Laura zostaje pobita i zgwałcona. 
Zrozpaczony Will oczekuje na informację o stanie żony. 
W szpitalu poznaje Simona, który zna okoliczności 
tragicznego zdarzenia. 

Samantha mieszka z mężem i córeczką. Od lat 
cierpi na amnezję. Po wypadku samochodowym, 
zaczyna sobie przypominać fakty z przeszłości. 
Dręczą ją nocne koszmary, w których jest zupełnie 
inną kobietą,. Po transmisji parady, w której wzięła 
udział, napada na nią uzbrojony mężczyzna.

„Długi pocałunek na dobranoc”
(1996r.) TVN 7 20:00

„Bóg zemsty”
(2012r.) TV Puls 20:00
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18:00 Klan

05:50 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 221 - serial 
07:15 Komisariat odc. 58 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Wojenne dziewczyny odc. 17 
 - serial 
10:10 Klan odc. 3292
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 17 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:20 Agropogoda 
12:25 Magazyn rolniczy 
12:40 Amur. Amazonka Azji odc. 1 
 - serial 
13:45 Elif odc. 222 - serial 
14:45 Korona królów odc. 60 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 26 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3293
18:30 Korona królów odc. 61 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:10 Trzecia połowa odc. 4 - serial 
20:35 Real Madryt - Juventus FC 
 Piłka nożna 
20:40 Real Madryt - Juventus FC 
 Piłka nożna 
22:40 Liga Mistrzów UEFA 
00:10 Orły Nawałki 

05:20 Ukryta prawda odc. 198 - serial 

06:25 Szpital odc. 292 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 11 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 9 

 - serial 

09:20 Przepis na życie odc. 12 s. 2 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 567 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 12 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 466 - serial 

14:55 Szpital odc. 293 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 10 

 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 13 s. 2 

 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach odc. 21 

 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 568 - serial 

20:00 Wielki Mike - dramat 

22:45 Magazyn UEFA 

 Champions League odc. 6

23:50 Mama i ja - komedia 

01:55 Moc magii odc. 95

06:00 Detektywi w akcji odc. 58 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 9 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 10 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 8 s. 4 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 10 s. 6 

 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 32 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 33 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 9 s. 4 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 11 s. 6 

 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 121 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 88

15:00 Detektywi w akcji odc. 122 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 86

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 87

18:00 Policjantki i policjanci odc. 391 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 392 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 179 - serial 

21:00 Banita odc. 1 - fi lm 

23:05 Krwawa zemsta - fi lm 

01:00 Anthony Bourdain: Bez rezerwacji 

 odc. 11 - serial

06:00 To moje życie! odc. 265 s. 3
07:00 Dziesięć przykazań odc. 32 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 70 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 11 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 12 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 70 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 71 s. 2 - serial 
20:00 Poszukiwany - fi lm 
22:00 Pocałunek smoka - fi lm 
23:55 Wzgórza mają oczy II - horror 
01:50 Wikingowie odc. 6 s. 4 - serial 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Dzika muzyka odc. 12

08:45 Informacje kulturalne odc. 2624

09:05 Parę osób, mały czas - dramat 

11:00 Królewskie sny odc. 3 - serial 

12:15 Królewskie sny odc. 4 - serial 

13:35 Rzecz Polska odc. 6

13:50 Studio Kultura - rozmowy 

14:15 Mistrz i Małgorzata odc. 3 - serial 

15:50 Dranie w kinie odc. 23

16:30 Ceremonia pogrzebowa - dramat 

18:15 Hitchcock/Truffaut - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne odc. 2625 

20:00 W sumie rodzina 

 - komediodramat 

21:40 Pegaz odc. 68

22:40 Dziennik fi lozofa odc. 112

22:50 Jedna scena odc. 3

23:05 Jezioro Bodeńskie - dramat 

00:40 Performance odc. 99 

06:50 Był taki dzień odc. 529
07:00 W imię honoru - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 64
08:40 Cudowny świat przyrody odc. 7 
 - serial 
09:10 Pogranicze w ogniu odc. 21 
 - serial 
10:25 Powstrzymać Holocaust - fi lm 
11:35 Spór o historię odc. 13
12:15 Grecka odyseja Joanny Lumley 
 odc. 2 - fi lm 
13:15 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:45 Sensacje XX wieku odc. 136
14:20 Sensacje XX wieku odc. 139
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 33 - serial 
15:25 Zobaczyłem zjednoczony naród 
 - fi lm 
16:25 Gorycz i chwała - fi lm 
17:20 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 3 - serial 
17:50 Janosik odc. 1 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 140
19:20 Sensacje XX wieku odc. 187
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Wyprawy krzyżowe odc. 2 - serial 
21:30 Pogranicze w ogniu odc. 22 
 - serial 
22:45 Wyprawy krzyżowe odc. 3 - serial 
23:50 Szalom Lejbuszewo odc. 21
00:25 Śmierć prezydenta 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
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 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 49 - serial 
11:20 Izba Pamięci 
 Pułkownika Kuklińskiego 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Kartka z kalendarza 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Serce bohatera - fi lm 
14:05 Nad Jeziorem Malawi - fi lm 
14:20 Miłość odnajdzie cię wszędzie 
 - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Drabina Jakubowa odc. 3 - serial 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski 
 z kaplicy Cudownego 
 Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Wielkie serce Jack - fi lm 
23:40 Odwaga wiary - fi lm 

06:00 M jak miłość odc. 1365 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 32 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama Program TV 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 27
11:25 Rodzinka.pl odc. 59 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1841 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 112 - serial 
14:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 6 - serial 
14:55 M jak miłość odc. 1365 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:15 Meandry uczuć odc. 87 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 60 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 33 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1841 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1842 
 - serial 
20:45 Na dobre i na złe odc. 703 
 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 186 - serial 
22:25 Nauczycielka angielskiego 
 - komediodramat 
00:00 Rodzinka.pl odc. 230 - serial 
00:35 Aaron Swartz 
 - złote dziecko Internetu - fi lm

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 22 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2225

10:55 Ukryta prawda odc. 891 - serial 

12:00 Szkoła odc. 543 - serial 

13:00 19+ odc. 244 - serial 

13:30 Szpital odc. 780 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 544 - serial 

16:30 19+ odc. 245 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 892 - serial 

18:00 Szpital odc. 781 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5277

20:10 Doradca smaku odc. 23 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2660 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 146

21:30 Agent - gwiazdy odc. 8 s. 3 

22:35 Dziewczyna z tatuażem - fi lm 

01:50 Zróbmy sobie wnuka - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 658 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 409 
 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy odc. 410 
 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 13 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 746 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 137 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 783 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2670 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 829 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 212 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 202 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2671 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 174 
 - serial 
20:05 Umów się ze mną. Take me out 
 odc. 6
21:30 Top chef odc. 74 
23:00 Ostrożnie z dziewczynami 
 - komedia 
00:55 Dom Hemingway - komedia 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Królewskie sny 13:45 Sensacje XX wieku

19:35 Barwy szczęścia 13:00 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

Mikael dziennikarzem śledczym. Został skazany 
za zniesławienie przemysłowca Wennerströma. Po 
procesie musi zawiesić działalność. Henrik Vanger, 
nakłania go do zbadania sprawy zaginięcia jego 
bratanicy. Okazuje się, że każdy krok Mikaela śledzi 
hakerka, Lisbeth, która współpracuje z Vangerem.

Mike, afroamerykański futbolista, karierę zawdzięcza 
przybranej matce. Dzieciństwo spędził na ulicy. 
Przypadek sprawił, że o jego losie dowiedziała się 
Leigh Anne Tuohy. Kobieta, postanawia mu pomóc 
i przyjąć go pod dach. Dzięki jej bezinteresowności 
chłopiec kończy szkołę i zostaje futbolistą.

„Wielki Mike”
(2009r.) TVN 7 20:00

„Dziewczyna z tatuażem”
(2011r.) TVN 22:35
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 temperatura: 14 8 °C
 opady: 2 1 mm
 ciśnienie: 1009 1017 hPa
 wiatr: 35 28 km/h 

 temperatura: 14 2 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1019 1019 hPa
 wiatr: 23 19 km/h 

 temperatura: 19 7 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1019 1016 hPa
 wiatr: 17 28 km/h 

 temperatura: 21 11 °C
 opady: 0 0,8 mm
 ciśnienie: 1015 1016 hPa
 wiatr: 33 26 km/h 

 temperatura: 23 13 °C
 opady: 1 1 mm
 ciśnienie: 1017 1024 hPa
 wiatr: 20 22 km/h 

 temperatura: 11 2 °C
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Sernik z ziemniakami
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 

750 g twarogu
250 g ugotowanych, 
ostudzonych ziemniaków 
150 g margaryny/masła
350 g cukru
6 jajek 
50 g rodzynek
skórka z połowy 
pomarańczy
cukier puder 

Sposób wykonania:

Twaróg i ziemniaki zmiel 
trzykrotnie w maszynce do 
mięsa. Margarynę/masło utrzyj 
z cukrem i żółtkami. Białka ubij 
na sztywną pianę i wszystko 
razem wymieszaj, dodaj na 
koniec rodzynki i skórkę po-
marańczy. Masę wyłóż na bla-
chę, wcześniej wysmaruj ją 
margaryną/masłem, piecz ok. 
40 min.  

Smacznego!
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Skuteczna metoda usuwania bólu kręgosłupa, stawów i mięśni
Ludmiła Maciejewska – Terapeuta Manualny – Technik Masażysta przedstawia metodę terapii, która w swym działaniu robi cuda. 

Kiedy dokuczają plecy
PORADY  Z wiekiem każdy z nas mniej lub bardziej narzeka na bóle pleców. Są one zlokalizowane w róż-
nych odcinkach. Jednym daje się we znaki siedzący tryb życia, innym praca fizyczna. Jak możemy zadbać 
o kręgosłup?

Wielu pacjentów skorzystało 
już z pomocy Ludmiły Maciejew-
skiej, która jest znaną terapeutką 
stosującą masaże lecznicze. Od 
kilku lat również stosuje znane 
w wielu krajach metody, również 
te mało popularne w Polsce.

Terapeutka ukończyła studia 
z dziedziny rehabilitacji i szkołę 
medyczną w zawodzie technik 
masażysta. Pytamy, co sprawi-
ło, że cieszy się tak dobrą opinią 
wśród pacjentów? Odpowiada, 
że lubi pracować z ludźmi cho-
rymi i rozumie ich problemy:  
– Mam solidne wykształcenie, 
ale nie zaprzestałam dalszej na-
uki. Sukces zawdzięczam pewnej 
metodzie, która polega na masa-
żu leczniczym oraz pozwala na 
szybkie określenie i rozpoznanie 
przyczyny bólu.

Twórcą metody masażu 
w terapii kręgosłupa jest chi-
ropraktyk Kazimierz Mytnik. 
Metodę stworzył w 2005 roku 
w Nowym Jorku, gdzie mieszkał 
i praktykował dla Polonii Ame-
rykańskiej. Metoda powstała, 
by szybko i skutecznie usuwać 
problemy związane z bólem krę-
gosłupa, stawów i mięśni dla za-
pracowanej Polonii na Greenpo-
int. Metoda się sprawdziła i dziś 
korzystają z niej pacjenci w kra-
ju i za granicą. Teraz i Ty możesz 
poznać tę metodę, przychodząc 
na terapię do Ludmiły Macie-
jewskiej, która uczyła się meto-
dy u samego twórcy Kazimierza 
Mytnika.

Założeniem metody jest 
likwidowanie przyczyn, a nie 
objawów. W masażu tym wyko-
rzystuje się zależność między 
obszarami skóry, tkanki pod-

skórnej i tkanki mięśniowej oraz 
naczyniami i narządami we-
wnętrznymi, które są unerwio-
ne przez te same odcinki rdze-
nia kręgowego. Metoda pracuje 
z układem nerwowym, mięśnio-
wym, wydalniczym.  

Nowoczesna metoda uspraw-
nia mięśnie, które w sposób na-
turalny przywracają sprawność 
kręgosłupa. Metoda jest bez-
pieczna nawet w schorzeniach 
u osób starszych, u których czę-
sto możemy napotkać osteopo-
rozę czy osteofitozę kręgów. 

– Terapia sprawdza się w li-
kwidowaniu problemów pocho-
dzących od dysfunkcji kręgosłu-
pa i mięśni, np. bóle głowy, bóle 
w odcinku szyjnym, drętwienia 
rąk, rwa barkowa, rwa kulszo-
wa, rwa udowa, bóle w odcinku 
szyjnym, bóle w odcinku pier-
siowym, lędźwiowym, bóle nóg 
i wielu innych schorzeniach, 
z którymi inne terapie sobie nie 
radzą – mówi Pani Ludmiła.

Jej szybkość, skuteczność, 
a przede wszystkim trafna dia-
gnoza sprawią, że można pa-
cjentowi pomóc bardzo szybko, 
nawet na trzech spotkaniach. 
Oczywiście w zależności od pro-
blemu, z jakim się spotykamy.

– Zdarzają się, jak to okre-
ślam „stare sprawy” (przewle-
kłe), które wymagają większej 
liczby wizyt, jak również kon-
taktu z lekarzem specjalistą, 
w celu podania farmakologii, by 
szybciej wyprowadzić pacjenta 
ze stanu przewlekłego – dodaje 
terapeutka.

W trudnych przypadkach, 
metoda wymaga dostarczenia 
dokumentacji medycznej np. 

rtg, rezonans magnetyczny, hi-
storia leczenia lub wypis ze szpi-
tala itp.

Każdy przypadek, jest inny, 
więc metoda jest stosowana in-
dywidualnie do każdego pacjen-
ta.

– Metodę można stosować 
leczniczo oraz profilaktycznie. 
Warto podkreślić, że regularność, 
czyli profilaktyka, jest bardzo 
ważna, bo zapobiega nawrotom 
bólu i problemów związanych ze 
schorzeniem kręgosłupa – mówi 
Pani Ludmiła.

– Metoda, na której pracu-
je jest najlepszą formą masażu 
w terapii kręgosłupa,  z jaką się 
spotkałam. Efekty, jakie widzę 
w pracy z pacjentami są niezwy-
kle zachwycające – dodaje Lud-
miła Maciejewska.

– Czy przyjmuje Pani tylko 
w Golubiu-Dobrzyniu? 

– Nie, przyjmuję także 
w Toruniu. Wszelkie dodatko-
we informacje i aktualności są 
na mojej stronie insternetowej  
www.polskiemasaze.pl, więc 
serdecznie zapraszam.

Można zakupić u mnie tak-
że karty podarunkowe, to for-
ma oryginalnego prezentu lub 
forma podziękowania dla kogoś, 
godzina profilaktyki, nie ma nic 
lepszego niż podarowanie danej 
osobie prezentu dla zdrowia–
tłumaczy Pani Ludmiła.

– Praca to nie tylko mój 
zawód, ale i pasja. Kocham pra-
cować z pacjentami i pomagać 
w powrocie do zdrowia. Zdrowie 
to największe bogactwo człowie-
ka, więc dbajmy o nie jak najle-
piej przez cały czas – mówi Pani 
Ludmiła.

A R T Y K U Ł     S P O N S O R O W A N Y 

Ludmiła Maciejewska pracująca metodą, która powstała w Nowym Yorku 
mytnikconcept

GABINET TERAPII MANUALNEJ LUDMIŁA MACIEJEWSKA

(budynek poprzedniej siedziby NZOZ Nasz Medyk)
Golub-Dobrzyń
ul. Wojska Polskiego 3 c
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna 
ze względu na bardzo duże zainteresowanie oraz kolejki.
tel. 882 787 070  pon.-pt. 9:00-19:00; sob. 9:00-14:00
(dni przyjmowania - poniedziałek, środa,sobota)
Więcej informacji na stronie : www.polskiemasaze.pl

Odpowiedź jest prosta: pil-
nować prawidłowej masy ciała 
i wykonywać ćwiczenia. Niestety, 
mało komu chce się podejmować 
dodatkowy wysiłek, jeśli i tak jeste-
śmy już zmęczeni pracą zawodową 
i obowiązkami domowymi. War-
to jednak poświęcić trochę czasu 

własnemu zdrowiu, bo to najlepsza 
inwestycja na starość. Gwarantuje, 
że po osiągnięciu wieku senioralne-
go będziemy bardziej sprawni niż 
rówieśnicy, a co za tym idzie – bę-
dziemy łykać mniej leków przeciw-
bólowych.

Już od dzieciństwa przyjmuje-
my nieprawidłową postawę, która 
– jeśli nie jest korygowana – zo-
staje z nami do dorosłości i po-
woduje napięcia mięśniowe. To, co 
możemy zmienić od razu, to spo-
sób, w jaki siedzimy na krześle. Po 
pierwsze, dwoma pośladkami. Po 
drugie, plecy powinny opierać się 
o oparcie. Idealnie, jeśli jest ono 
delikatnie wklęsłe na wysokości 
odcinka piersiowego i wypukłe 

w okolicy lędźwiowej. Prawidłowa 
pozycja na krześle kojarzy nam się 
z siedzeniem sztywno pod kątem 
90 stopni między plecami a udami. 
Nie bardziej mylnego: należy lekko 
się odchylić, a kąt ma wynosić 120 
stopni. Jeśli dużo czasu spędzamy 
w aucie, warto zaopatrzyć się w po-
duszkę do wsparcia lędźwi. Lekarz 
Mikołaj Wiśniewski, który zajmuje 
się schorzeniami układu ruchu, za-
leca, by na krześle w pracy ułożyć 
zwykłą dmuchaną poduszkę, ale 
wypełnioną powietrzem do poło-
wy. To wymusza wiercenie się, co 
sprzyja dobrostanowi kręgosłupa. 
I jeszcze sprawa telefonu – noto-
ryczne przytrzymywanie go głową 
i barkiem, bo rozmawiając jedno-

cześnie robimy inne rzeczy – to 
prosta droga do bólu.

Podczas zakupów też można 
zadbać o plecy. Korzystajmy z wóz-
ków sklepowych, przecież nie trze-
ba ich wypełniać po brzegi. Sięgając 
po coś ciężkiego, np. zgrzewkę na-
poju, uginamy kolana, ale nie po-
chylamy się do przodu, plecy mają 
być proste. 

Odpoczywając w domu na ka-
napie, podkładajmy pod lędźwie 
poduszkę. Kolana rozsunięte, stopy 
powinny spoczywać na podłodze, 
niekorzystne dla kręgosłupa jest 
wyciąganie nóg i opieranie o pod-
nóżek. Kto może, niech ogląda tele-
wizję siedząc po turecku.

I jeszcze kilka słów o spaniu. 

Materac w łóżku nie ma być ani 
za twardy, ani za miękki. Warto 
zainwestować w taki dobrej firmy. 
Jeśli tylko zauważymy, że robią się 
w nim miejsca zapadnięte, trzeba 
go wymienić. Głowę układamy na 
poduszce. Najlepiej spać na wznak, 
ewentualnie w pozycji embrional-
nej. Rano nie zrywamy się gwał-
townie z łóżka. Zaczynamy od de-
likatnego przeciągania, następnie 
przewracamy się na bok, spuszcza-
my nogi na podłogę i podnosimy 
tułów.

By kręgosłup miał dobre opar-
cie, warto codziennie poświęcić 
choć 15 minut na ćwiczenia wzmac-
niające mięśnie brzucha i grzbietu.

(aba), fot. pixabay
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Uwolnij się od stresu
STYL ŻYCIA  Napięcie to nieodłączny towarzysz życia współczesnego człowieka. Stres może być mo-
torem naszej aktywności, ale często bywa hamulcem

Zdrowie

Bezpłatnie zaszczep dziecko
Jeżeli twoje dziecko urodziło się w latach 2013-2016 i nie było zaszczepione prze-
ciwko pneumokokom – możesz to zrobić bezpłatnie. Zgłoś się do lekarza do  
20 kwietnia. Szczepionkę otrzymają dzieci w wieku do 5 lat.

Jeśli chcesz, by twoje dziec-
ko zostało zaszczepione, umów 
się na wizytę szczepienną i zgłoś 
do lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej do 20 kwietnia. Jest 
to ostateczny termin kwalifikacji 
dziecka do tego szczepienia.

- Zakażenie pneumokokiem 
przenosi się poprzez wdycha-
nie drobnych kropelek wydzie-
liny dróg oddechowych i śliny 
unoszących się w powietrzu 
oraz przez kontakt bezpośredni 
z chorym lub nosicielem – wyja-
śnia prof. nadzw. CMKP, dr hab. n. 
med. Teresa Jackowska, krajowy 
konsultant w dziedzinie pedia-
trii. - Ryzyko zakażenia znacz-
nie się zwiększa, gdy dziecko 
przebywa w żłobku, przedszkolu 
lub innej większej grupie dzieci. 
Na poważne choroby wywołane 

przez pneumokoki chorują naj-
częściej dzieci do 5. roku życia, 
ale najwięcej powikłań i ciężkich 
zakażeń inwazyjnych występuje 
w pierwszych 2 latach życia.

Jedyną skuteczną metodą 
zapobiegania zakażeniom pneu-
mokokowym jest szczepienie 
ochronne. Szczepionki przeciw-
ko pneumokokom zawierają je-
dynie mały fragment komórki 
bakteryjnej. 

W Polsce dostępne są dwie 
szczepionki skoniugowane (10-
walentna, 13-walentna), które 
stosuje się u dzieci od ukończe-
nia 6. tygodnia życia. Obie szcze-
pionki są bezpieczne, skuteczne 
i immunogenne w stosunku do 
antygenów pneumokoka zawar-
tych w szczepionce. Szczepion-
ki stymulują niedojrzały układ 

odpornościowy niemowlęcia 
i małego dziecka i chronią przed 
zakażeniem typami pneumoko-
ków, które najczęściej wywołują 
choroby inwazyjne. Szczepionkę 
podaje się w postaci zastrzyku 
domięśniowego.

Pneumokoki mogą powo-
dować zakażenia inwazyjne, 
charakteryzujące się obecnością 
bakterii w krwi oraz zakażenia 
zlokalizowane – bez uogólnio-
nego zakażenia.

Główne postacie zakażenia 
to:

• zapalenie ucha środkowe-
go – prawie każde dziecko do 5. 
roku życia ma za sobą przebyte 
zapalenie ucha środkowego wy-
wołane przez pneumokoki;

• zapalenie zatok obocznych 
nosa;

• zapalenie płuc – czynnika-
mi sprzyjającymi są przewlekłe 
choroby płuc oraz jako powikła-
nie grypy;

• zapalenie spojówek.
Zakażenia mogą przebiegać 

w sposób inwazyjny, wywołując:
• zapalenie płuc z bakterie-

mią (obecność bakterii w krwi) 
– w ok. 25-30 proc. przypadków 
zapalenia płuc występuje bakte-
riemia;

• zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych – w tym przypadku 
obserwuje się bardzo poważne 
powikłania (np. śmierć lub głę-
bokie upośledzenie intelektual-
nee i częste nawroty choroby);

• posocznicę – najczęściej 
jest następstwem ciężkiego za-
palenia płuc, jednak może rozwi-
nąć się jako choroba podstawo-
wa bez wcześniejszego ogniska 
zapalnego;

• zapalenie wsierdzia;
• zapalenie otrzewnej;
• zapalenie kości i szpiku;
• zapalenie stawów.
Dowodem na to, że szcze-

pienia przeciw pneumokokom 
przynoszą korzyści, są Kielce. W  

2006 r. prowadzono tam bezpłat-
ne szczepienia przeciw pneumo-
kokom dla dzieci. Zapadalność na 
pneumokokowe zapalenie płuc 
u dzieci poniżej 2. roku życia 
zmniejszyła się o blisko 97 proc., 
liczba hospitalizacji z powodu 
zapalenia płuc wśród dzieci do  
2 lat – o 60 proc., a liczba przy-
padków zapalenia ucha środko-
wego – o 85 proc. Dodatkowo 
zaobserwowano efekt odporno-
ści zbiorowiskowej. Liczba za-
chorowań zmniejszyła się o po-
nad 50 proc. wśród dorosłych, 
którzy często komunikują się 
z najmłodszymi (chodzi głównie 
o osoby starsze- seniorów, któ-
rzy – poza dziećmi - należą do 
grupy ryzyka zachorowania na 
zapalenie płuc wywołane przez 
pneumokoki).

Zmniejszyła się także czę-
stotliwość występowania szcze-
pów pneumokoków opornych na 
penicylinę u dzieci poniżej 5 lat 
– do 6,5 proc. Dla porównania 
w populacji nieszczepionej czę-
stotliwość ta wynosi 50,5 proc.

źródło: 
Ministerstwo Zdrowia

O tym, że stres istnieje wie-
dzieli twórcy jogi i uwzględni-
li ten temat w swojej filozofii. 
Czym jest stres? Od strony fi-
zjologicznej to reakcja obronna 
organizmu na określony sygnał 
pochodzący z mózgu. Bardzo 
często jest to sygnał nagły. Ale 
stres może być reakcją organi-
zmu na długotrwałą sytuację, 
z którą nie może on sobie pora-
dzić. Przykładem jest brak pracy, 
poszukiwanie tej pracy, a czasem 
też nadmierne obciążenie pracą. 

Umysł człowieka zbiera 
informacje za pomocą pięciu 
zmysłów. Przekazuje do mózgu 
określone sygnały. Mózg ich nie 
analizuje, ale zgodnie z posiada-
nymi wzorcami wysyła zwrotne 
polecenia. W istocie wszyscy re-
agujemy w takich sytuacjach me-
chanicznie, bez udziału świado-
mości. Wydzielamy odpowiednie 
bodźce chemiczne do poszcze-
gólnych części ciała i zmienia-
my równowagę biochemiczną 
organizmu. W przypadku prze-
dłużającego się stresu zachodzą 
ogromne zmiany w układzie ner-
wowym i narządach wewnętrz-
nych. Za to wszystko jest odpo-
wiedzialny umysł człowieka. Tu 
dochodzimy do sedna sprawy, 
czyli powiązania ciało człowieka 
a umysł. 

Jak już wiemy, na ciało mo-
żemy wpływać za pomocą ćwi-
czeń fizycznych, pozycji zwanych 

asanami, a także ćwiczeń odde-
chowych zwanymi pranajamami. 
Kilka z nich zostało przedstawio-
nych w poprzednich numerach 
tygodnika. 

Badania naukowe dowiodły, 
że osoby praktykujące jogę ła-
twiej sobie radzą z sytuacjami 
stresogennymi. Czy tylko dzięki 
tym dwóm składnikom jogi? Na 
pewno nie. Dochodzi tu na pew-
no jeszcze trzeci element, a jest 
nim medytacja. W kolejnych 
odcinkach postaramy się przed-
stawić, czym jest medytacja, jak 
się do niej przygotować. Czy ona 
jest bezpieczna dla naszego or-
ganizmu? O tym już za tydzień.

Pozycja 1: Pies 
z głową w dół 
(Adho mukha svanasana)
Aby wykonać tę asanę, 

przyjmujemy na początku pozy-
cję podpartą na kolanach, czyli 
pozycję kota. Dłonie muszą być 
solidną podporą ciała. Następnie 
podnosimy kolana, podciągamy 
biodra do tyłu i do góry. Stopy 
powinny być ustawione na sze-
rokość bioder. Skupiamy się na 
dłoniach i stopach. Szczyty po-
śladków wypychamy do góry. 
Pięty staramy się docisnąć do 
podłogi. Głowa jest przedłuże-
niem kręgosłupa. Barki oddalo-
ne od uszu. Wzrok staramy się 
skupić na jednym punkcie. 

Pozycja ta jest bardzo ko-
rzystna dla całego organizmu. 

Buduje wytrzymałość, wycisza, 
odpręża umysł i redukuje stres. 
Jest to jedna z podstawowych 
pozycji jogi.

Pozycja 2: Pies z głową 
w górę (Urdhva mukha 
svanasana)
Do wykonania tej pozycji 

musimy położyć się na podłodze 
na brzuchu. Dłonie kładziemy na 
wysokości talii, palce skierowane 
do przodu. Stopy rozstawiamy 
na szerokość barków. Kolana, 
uda i stopy przyciskamy do pod-
łogi. Unosimy delikatnie głowę 
do góry, jednocześnie zbliżając 
łopatki do siebie. Następnie od-
rywamy przody ud od podłogi. 
Utrzymujemy mocny brzuch, 
głowę delikatnie odchylamy do 
góry, starając się spojrzeć na su-
fit. W tej pozycji wytrzymujemy 
kilka oddechów. 

Nie jest to pozycja łatwa. 
Poczatkujący będą odczuwać 
delikatny ból w dolnej części 
kręgosłupa. By tego uniknąć, 
należy mocno naprężyć mięśnie 
brzucha i pośladki. Pozycja ta 
uelastycznia miednicę, wzmac-
nia kręgosłup i otwiera klatkę 
piersiową. Poprawia trawienie 
i pracę organów wewnętrznych. 
Dzięki otwarciu klatki piersiowej, 
płuca nabierają więcej powietrza 
i pogłębia się oddech.

(Maw)
fot. archiwum 

K.P. Sulikowscy Pies z głową w górę wzmacnia kręgosłup, a także poprawia trawienie

Pies z głową w dół jest jedną z podstawowych pozycji w jodze
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

(20.01-18.02) Ryby 
(19.02-20.03) Baran 

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

(23.09-23.10) Skorpion 
(24.10-21.11) Strzelec 

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

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. Przeło-
żysz obowiązki na później i skorzystasz z rozrywek. 
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 czu-
jesz się zmęczona. W pracy dotrą do ciebie niepoko-
jące plotki. Nie powtarzaj ich, nie daj się też wciągnąć 
w żadne biurowe intrygi. W weekend nadarzy się do-
skonała 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 przesta-
łeś liczyć. Postanowisz odnowić kontakty z ludźmi 
z przeszłości. Dobrze to przemyśl.

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

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

mbitnie postanowisz poprawić swój status mate-
rialny i zaczniesz szukać dodatkowych zleceń. Może 
uda ci się chwycić dodatkowe zajęcie, które tak ci się 
spodoba, że zmienisz wizję swojej dalszej kariery za-
wodowej? W uczuciach stabilizacja i harmonia.

Na wszystko będziesz patrzeć przez różowe okula-
ry. 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 
wykonania ważne zadanie. 

Przed tobą kilka dni oddechu. Pozwól sobie na od-
poczynek. 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 zapominają 
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 zawo-
dowych wykażesz się wiedzą, o którą przełożeni cię 
nie podejrzewali. Zapunktujesz. Koniecznie wybierz 
się na imprezę integracyjną. Okaże się, że jesteś ce-
niony 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 do-
datek w twoim związku będzie się źle działo. Kłótnie 
i poczucie niezrozumienia będą na porządku dzien-
nym. Za to w sprawach zawodowych i finansowych 
dobra passa. Wykorzystaj ją.

Przyda ci się sporo cierpliwości. Jeśli chcesz przystą-
pić do realizacji założonego planu, 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 grun-
cie prywatnym. W życiu zawodowym musisz nauczyć 
się postępować z takimi osobami.

W pracy będzie ci wiodło się rewelacyjnie. Skupisz 
się na realizacji obowiązków, dotrzymasz 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.

Kolorowanki dla dzieci
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Zagłębili się w świat książek
WĄPIELSK  W środę 28 marca trzy klasy ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica odwie-
dziły Gminną Bibliotekę Publiczną w Wąpielsku

Klasa III przyszła z wycho-
wawczynią Katarzyną Angowską, 
zaś klasy I i II w towarzystwie na-
uczycieli: Leny Kulawiak i Paw-
ła Wiśniewskiego. Dla większości 
uczniów była to pierwsza wizyta 
wśród tylu książek.

– Dzieci miały możliwość, 
przejść między regałami w wypo-
życzalni dla dorosłych, zapoznać 
się z niezwykle przyjaznym ką-
cikiem z książkami dla najmłod-

szych. Uczniowie dowiedzieli się, 
w jaki sposób można stać się czy-
telnikiem naszej biblioteki oraz jak 
wypożyczać książki – mówi Anna 
Rempuszewska z wąpielskiej bi-
blioteki.

Wspólnie udało się stworzyć 
zasady zachowania w bibliotece 
oraz przypomnieć reguły dotyczące 
poszanowania książek. Wszystkim 
dzieciom bardzo spodobały się ko-
lorowe i bogato ilustrowane książ-

ki, które maluchy z chęcią oglądały. 
Część praktyczna tej lekcji biblio-
tecznej to samodzielne wykonywa-
nie kolorowych zakładek do książek 
oraz w grupach przygotowywanie 
plakatów „O co prosi książka?”.

– Na zakończenie każde dziec-
ko otrzymało kodeks czytelnika 
wraz w godzinami otwarcia biblio-
teki oraz słodki upominek – dodaje 
Rempuszewska.

(red), fot. nadesłane
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Z dziejów rypińskiego samorządu 
powiatowego (1950-1975) cd.

XX WIEK  Ustawą z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej 
wprowadzono w miejsce dotychczasowego aparatu państwowego (starosty) oraz samorządu te-
rytorialnego (rady narodowej) jedną władzę wzorowaną na rozwiązaniach sowieckich – w po-
wiecie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej

Utrzymano wprawdzie na-
zwę prezydium rady, ale o zu-
pełnie zmienionym umocowa-
niu prawnym, innych funkcjach 
i innej strukturze. Prezydia stały 
się od 1950 roku organami wy-
konawczymi i zarządzającymi 
rad oraz organami administra-
cji państwowej. Mogli do niego 
wchodzić nie tylko radni, a sta-
nowisko przewodniczącego mo-
gło być powierzone osobie spo-
za rady. Członkowie prezydium 
dzielili się na stale urzędujących, 
opłacanych na etacie i dochodzą-
cych. Do tych pierwszych należe-
li: przewodniczący, jego zastępcy 
i sekretarz prezydium, pozostali 
członkowie pełnili funkcje spo-
łecznie. Prezydium wypełniało 
nie tylko funkcje wykonawczo-
zarządzające, organizowało pracę 
rad narodowych, ale reprezento-
wało ją na zewnątrz. Przewodni-
czący prezydium nie był jednak, 
jakby wynikało z nazwy, zara-
zem jednocześnie przewodniczą-
cym rady. Przesądzało to o jego 
pozycji jako samoistnego organu 
administracji państwowej. Pre-
zydium przestało mieć charakter 
organu wewnętrznego rady naro-
dowej, a nazwa oznaczała urząd, 
porównywalny do poprzedniego 
starostwa z przewodniczącym, 
także porównywalnym z wcze-
śniejszym starostą powiatowym. 
Wprawdzie przewodniczącego 
Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej wybierała rada, ale 
wybór wymagał zatwierdzenia 
organu nadrzędnego. W praktyce 
przewodniczący przywożony był 
„w teczce” i przedstawiany rad-
nym, którzy wybrani w bezwol-
nych wyborach nie mieli odwagi 
lub nie chcieli wyrazić sprzeci-
wu, a decyzja organu zatwierdza-
jącego miała charakter władczy. 
Zwyczaj przywożenia członków 
prezydium w teczkach był o tyle 
ułatwiony, że prezydium rady 
narodowej mogło składać się 
również z osób spoza rady. Se-
lekcja radnych przed wyborami, 
kontrola prezydium i narzucony 
przewodniczący, dawały pew-
ność, że bierna sama w sobie Po-
wiatowa Rada Narodowa praco-
wać będzie w jedynie słusznym 
kierunku wytyczanym przez Ko-
mitet Powiatowy PZPR i struktu-
ry partyjne wyższych szczebli.

Ustawa z marca 1950 nie 

przewidywała stanowiska do-
tychczasowego przewodniczące-
go rady, za wyjątkiem gromadz-
kich rad narodowych. Obradom 
Powiatowej Rady Narodowej na 
sesjach przewodniczyli zatem 
kolejno radni. Dominacja urzę-
du prezydium, a szczególnie 
przewodniczącego Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej po-
wodowała, że wybierana w „wy-
borach” Powiatowa Rada Narodo-
wa stała się władzą bez władzy. 
Radom narzucano decyzje, które 
miały przedstawiać jako własne. 
Plany gospodarcze opracowane 
przez rady powiatowe w rzeczy-
wistości konstruowane był przez 
rady wojewódzkie. Rady powia-
towe miały natomiast ogromny 
wpływ na system planowania 
gromadzkiego. Powiatowa Rada 
Narodowa, teoretycznie organ 
przedstawicielski i nadrzędny 
w powiecie, stawała się w tej 
sytuacji ciałem dekoracyjnym, 
a radni jako przedstawiciele lo-
kalnej społeczności urzędnikami 
w dyspozycji Komitetu Powiato-
wego PZPR.

Siedziba urzędu tzw. Prezy-
dium Powiatowej Rady Naro-
dowej mieściła się w budynku 
zajmowanego wcześniej przez 
Starostwo Powiatowe przy uli-
cy Warszawskiej 40, a od końca 
lat sześćdziesiątych dodatkowo 
w sąsiednim budynku wysta-
wionym na potrzeby rozbudo-
wanego znacznie urzędu. Na 
mocy ustawy z 20 marca 1950 
roku Powiatowa Rada Narodowa 
w Rypinie 16 czerwca 1950 roku 
na uroczystej nadzwyczajnej se-
sji odwołała ostatniego starostę 
rypińskiego Janusza Chyczew-
skiego i dokonała wyboru Pre-
zydium Powiatowej Rady Naro-
dowej, które stało się jej organem 
wykonawczym i zarządzającym. 
Pierwszym Przewodniczącym 
Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Rypinie wybrany 
został dotychczasowy burmistrz 
miasta, Feliks Malejczyk, który 
funkcję tę sprawował do czerwca 
1954 roku. 16 czerwca 1954 roku 
Rada wybrała kolejnego Przewod-
niczącego Prezydium PRN, Euge-
niusza Kornatowskiego, który 
pozostawał na tym stanowisku 
do 12 stycznia 1959 roku. Praw-
dopodobnie pozycja jego była 
zagrożona w okresie przemian 

popaździernikowych, ponieważ 
od roku 1957 pełnił jednocześnie 
funkcję dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Kowalkach, z której 
wcześniej zrezygnował. Na sta-
nowisku Przewodniczącego PRN 
utrzymał się jednak jeszcze do 
1959 roku. 12 stycznia tegoż roku 
powierzono tę funkcję Ignacemu 
Brzezińskiemu, nauczycielowi 
z wykształcenia, pracującemu 
wówczas w inspektoracie oświa-
ty przy Prezydium PRN. Po czte-
rech latach Brzeziński ustąpił ze 
stanowiska i 28 września 1963 
roku Przewodniczącym Pre-
zydium PRN w Rypinie został 
Władysław Izdebski, wcześniej 
zastępca Przewodniczącego Pre-
zydium Powiatowej Rady Na-
rodowej w Chojnicach, ale ściśle 
związany z terenem rypińskim 
i KP PZPR w Rypinie.

Na sprawowany przez niego 
okres rządów w Rypinie i mieście 
przypada szereg inwestycji, reali-
zowanych szczególnie w związku 
z obchodami 1000-lecia Państwa 
Polskiego oraz 900-lecia Rypina. 
Dzięki dobremu umocowaniu 
Izdebskiego w strukturach sa-
morządu wojewódzkiego i KW 
PZPR w Bydgoszczy, do Rypina 
skierowano wówczas znaczny 
strumień pieniędzy, który wyko-
rzystany został w celach rozwo-
ju gospodarczego i kulturalnego 
miasta. W styczniu 1969 roku 
Przewodniczącym Powiatowej 
Rady Narodowej w Rypinie został 
Mieczysław Brocki, wcześniej wi-
ceprzewodniczący Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej 
w Żninie, który funkcję tę w Ry-
pinie pełnił do maja 1973 roku. 
Zastępcą Brockiego był Tadeusz 
Bojanowski, sekretarzem Pre-
zydium Jan Redlewski, członka-
mi Prezydium Józef Wybraniec, 
Bogdan Sikorski, Józef Dróżka. 
W maju 1973 roku Przewodniczą-
cym Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej został Roman Bąk, 
dotychczas pracownik wydziału 
rolnego KW PZPR w Bydgoszczy. 
Sekretarką Przewodniczących 
Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej od 1950 roku, a wcze-
śniej także starostów od 1946 
roku, była Helena Makowska. Na 
emeryturę przeszła w momencie 
likwidacji powiatu w 1974 roku. 
Zmarła w 2000 roku.

Piotr Gałkowski

Eugeniusz Kornatowski. Urodził się w 1922 roku w Dobrzejewicach. W  
1952 roku został mianowany dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kow-
alkach koło Rypina. W latach 1954-1959 pełnił funkcję Przewodniczącego 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rypinie. Już w 1957 roku 
ponownie objął stanowisko dyrektora szkoły w Kowalkach. W znacznym 
stopniu przyczynił się do rozwoju placówki i wsi w latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych. W 1984 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł w 2011 
roku.

Ignacy Brzeziński. Urodził się 15 marca 1904 roku w Skępem. Przed wojną, 
od 1924 roku, pracował jako nauczyciel, później kierownik Szkoły w Czarni 
Dużej koło Skrwilna. W latach 1928-1932 organizował OM TUR w Skrwilnie. 
We wrześniu 1939 roku walczył w 4 Dywizji Piechoty, biorąc udziale 
bitwach pod Kutnem, Sochaczewem, Sannikami i nad Bzurą. Dostał się 
wówczas do niewoli niemieckiej i wywieziony został do obozu w Gre-
isendorf (Austria), Limburg, Moosburg (Bawaria), Frankental (Nadrenia) 
i w Ostrzeszowie, skąd zwolniony w 1942 roku z powodu gruźlicy, wrócił 
do kraju i pracował jako robotnik leśny w Skępem. W październiku 1944 
roku aresztowany przez gestapo, przebywał w więzieniu Lipnie. Po wojnie 
wstąpił do PPS, od 1948 roku do PZPR. Pracował jako nauczyciel, później 
podinspektor szkolny. W latach 1959-1963 pełnił funkcję Przewodniczącego 
Prezydium PRN w Rypinie. Przez 5 kadencji, w latach 1960-1980 stał na 
czele rypińskiego ZBOWiD. W 1979 roku Miejska Rada Narodowa nadała 
mu tytuł Zasłużony dla Miasta Rypina. Zmarł 30 lipca 1980 roku.
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cenna lekcja dla młodzieży
RYPIN/POWIAT  23 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie przeprowadzo-
ne zostały eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Pod czujnym okiem komisji 
do zmagań przystąpili laureaci 
etapów gminnych podzieleni 
na trzy grupy wiekowe. Turniej 
składał się z testu pisemnego 
i części ustnej, podczas któ-
rej uczestnicy odpowiadali na 
wylosowane pytania. Młodzież 
wykazała się znajomością za-
sad udzielania pierwszej pomo-
cy i zachowania w sytuacjach 
zagrożenia. Wyniki konkursu:

I grupa wiekowa – szkoły 
podstawowe:

1) Monika Sieczkowska – 
Szkoła Podstawowa w Skudza-
wach

2) Martyna Tomaszewska 
– Szkoła Podstawowa w Ostro-
witem

3) Julia Moczkowska – Szko-
ła Podstawowa w Rogowie

4) Katarzyna Wiśniewska – 
Szkoła Podstawowa w Nadrożu

5) Karolina Czajkowska – 
Szkoła Podstawowa w Borzy-
minie

II grupa wiekowa – gim-
nazja:

1) Julia Szlufik – Gimna-
zjum w Ostrowitem

2) Klaudia Gołębiewska – 
Gimnazjum w Skrwilnie

3) Kinga Kucińska – Gim-
nazjum w Kowalkach

4) Krystian Fudała – Gim-
nazjum w Radzikach Dużych

Sprawny i prawidłowy 
przebieg etapu powiatowego 
zapewniło jury w składzie: st. 
kpt. Mirosław Ochoński (prze-
wodniczący), mł. bryg. Tomasz 
Sokołowski, bryg. Grzegorz 
Łydkowski i sekc. Paweł Dą-

browski.
Na zakończenie spotkania 

starosta Zbigniew Zgórzyński, 
Jan Pankowski – prezes zarzą-
du powiatowego OSP oraz mł. 
bryg. Robert Wiśniewski wrę-
czyli uczestnikom turnieju pa-
miątkowe dyplomy i nagrody. 
Upominki otrzymali także wy-
różnieni uczestnicy konkursu 
plastycznego „Młodzież zapo-
biega pożarom”, którzy przy-
gotowali rysunki dotyczące 
pracy strażaków: gaszenia po-
żarów czy usuwania skutków 
powodzi. Podczas konkursu ko-
mendant powiatowy mł. bryg. 
Robert Wiśniewski spotkał się 
z gronem pedagogicznym przy-
byłym wraz z uczestnikami 
konkursu.

(red), fot. KP PSP Rypin



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

Zamienię mieszkanie: dwa pokoje, 45 m2, 
ul. Żeromskiego, I piętro, na 3-pokojowe. 
Tel. 603 686 892

Sprzedam dom w Węgiersku z działką 
o powierzchni 4600 m2. Tel. kontaktowy 
514 752 315 

Praca

Przyjmę do pracy krawcowe-prasowacz-
kę, 18zł/h brutto. Tel. 789 188 873. Go-
lub-Dobrzyń

Zatrudnię osobę, chętnie emeryta lub 
rencistę, w charakterze sprzedawcy na-
grobków granitowych. tel. 604 226 458 

Rolnictwo

Sprzedam maszyny rolnicze: przyczepę, 
śrutownik, piłę, młynek do zboża, kulty-
wator i inne. Tel. 502 201 066 

Sprzedam kurczaki brojlery do uboju, 11 
kwietnia. Tel. 693 110 176

Sprzedam ziemię rolną 7 ha w miejsco-
wosci Wilczewo. Kontakt pod numerem 
56 683 73 19

Knury maciory kupię, odbiór z gospodar-
stwa płatne gotówką przelew waga telefon 
725 804 742 

Pszenica jara drugi odsiew 90 zł. Zbójen-
ko 9. Tel. 665 772 484

Drewno/Węgiel

Drewno kominkowe, trociny 5,00 zł 
worek, ekogroszek i orzech (worki 25 
kg). OBLADREX Golub-Dobrzyń, tel. 
604 517 964

ROLNICTWO

Działka rolna w centrum miej-
scowości Kowalki, 3km od Ry-
pina, o powierzchni 2ha, klasa 
gruntu III i IV. Tel: 509782493

Nieruchomości

Posiadam do wynajęcia kawalerkę 
w bloku na IV piętrze w Rypinie, tel. 
693 694 469

Różne

Dachy, okna, drzwi, płyta warstwowa, 
garaże (blaszaki). Zadzwoń 514 866 
203 lub 56 474 09 20

Matrymonialne

Poznam dziewczynę na stałe, Tel. kontak-
towy 603 509 458 napisz

Nieruchomości

Mieszkanie na sprzedaż – ul. Brodnic-
ka 35a, pow. 65,92m² z tarasem, cena: 
217.536,00 zł. KOM – BUD tel. kontak-
towy 56-498-36-31
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

Auto Handel-Komis skup i zamiana, Marek  
Wiśniewski, ul. Lidzbarska 10B, Brodnica, 
kontakt pod nr. tel. 603 858 933

AUTO-ZARĘBSKI Części i akcesoria samocho-
dowe ul. Szosa Rypińska 32A. kontakt pod nr. 
tel. 56 683 50 58

mamAUTO – sprawdzone części używane do 
wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 
54 280 2990

Hurtownia motoryzacyjna Auto Complex, 
Brodnica, ul. 18 Stycznia 34, tel. 56 649 86 69

Auto części Ravis, Lipno, ul. Skępska 31, kon-
takt pod nr. tel. 54 288 46 76

AUTO SUMOCKI Opony hurt-detal, sprzedaż, 
wulkanizacja i serwis. Naprawa aut. LAKIERNIA 
PROSZKOWA. Klimatyzacja, Makówiec 67, tel. 
601 927 221

mamAUTO – złomowanie/auto-kasacja – PŁA-
CIMY NAJWIĘCEJ – Odbiór gratis, gotówka! 
54 280 2990

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

Okręgowa stacja kontroli pojazdów AUTO-ZA-
RĘBSKI, ul. Szosa Rypińska 32A. kontakt pod 
nr. tel. 56 683 50 57

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

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

BUDOWA I REMONTY

PIASEK, ŻWIR oferuje: piasek płukany, sucho 
siany, żwir,  czarnoziem, torf, kruszywo, ka-
mień, tłuczeń, gruz, DOWÓZ, tel. 608 219 596
siany, żwir,  czarnoziem, torf, kruszywo, ka-
mień, tłuczeń, gruz, DOWÓZ, tel. 608 219 596
siany, żwir,  czarnoziem, torf, kruszywo, ka-

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

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

EDUKACJA

Szkoła języków obcych SPARROW, ul. Rynek 
17, Golub-Dobrzyń, tel. 519 844 525

FINANSE I BANKOWOŚĆ

Leasing-Experts oferta specjalna nie tylko dla 
firm, leasingujemy prawie wszystko- auta, kom-
putery, maszyny, urządzenia, tel. 575 665 290

NIERUCHOMOŚCI

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Z nami bezpiecznie sprzedaż , kupisz, wynajmiesz, 
kupujący nie płaci prowizji, tel. 575 665 291

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

OGRODNICTWO

BENSTAL – OGRÓD NARZĘDZIA STAL 
– Piłsudskiego 76A 87-500 Rypin 

Tel. 54 230 90 66 , 519 618 010

ROLNICTWO LEŚNICTWO

HURT / SKLEP

Hurtownia owoców i warzyw, własna produkcja 
pomidorów i ogórków, Brodnica, ul. Podgórna 
80a, 506 079 392

MASZYNY

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

NAWOZY

Agromax - Hurtownia nawozów i węgla, Brod-
nica, tel. 56 498 23 39

USŁUGI

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

SKŁADY OPAŁU czarny

Dampol skład opału Szczuka, tel. 56 498 12 24

Skład opału, sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
prawdopodobnie najtańszy wegiel w okolicy, 
tel. 730 015 103

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

Inter-Pal ekogroszek, pelet, brykiet, kontakt 
pod nr. tel. 531 132 203

Agromax - Autoryzowany sprzedawca katowic-
kiego holdingu węglowego, Brodnica, kontakt 
pod nr. tel. 56 498 23 39

SPORT I REKREACJA czarny

FITNES / AEROBIC / KULTURYSTYKA

Klub X-Fitness - idealne miejsce dla kobiet, 
zadbaj o swoją sylwetkę, porady dietetyczne 
i treningowe, tel. 730 167 510

ROWERY

STELA-MAR Sklepy rowerowo-sportowe. Ro-
wery,części, akcesoria serwis. Artykuły spor-
towe, Brodnica ul. Kopernika 7, tel. 530 186 
139

STELA-MAR Sklepy rowerowo-sportowe. Ro-
wery, części, akcesoria serwis. Artykuły spor-
towe, 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

Salon firmowy Romet - skutery, motocykle, ro-
wery, ul. Piłsudskiego 47, Rypin, kontakt pod 
nr. tel. 600 261 092

USŁUGI

Festyny, Uroczystości rodzinne, wynajem: 
zjeżdżalnia, zamek, euro bungee, wata, po-
pcorn, balony, tel. 507 705 261

SUROWCE / SKUPY czarny

Skup palet - sprzedaż, skup, wymiana, kontakt 
pod nr. tel. 730 015 103

Inter-Pal skup-sprzedaż palet, tel. 531 132 203

ADMINISTRACJA

Starostwo Powiatowe w Rypinie ul. Warszaw-
ska 38 87- 500 Rypin tel. 54 280 24 33

Agencja Restrukturyzacja i Modernizacja Rol-
nictwa ul. Nowy Rynek 5 87-500 Rypin kontakt 
pod nr. tel. 54 280 01 55

Powiatowy Urząd Pracy ul. Nowy Rynek 14 87-
500 Rypin tel. 54 280 21 44

Urząd Gminy Rypin ul. Lipnowska 4 87-500 
Rypin tel. 54 280 21 37

Powiatowy Urząd Pracy ul. Nowy Rynek 14 87-
500 Rypin tel. 54 280 21 44 fax: 54 280 24 79

KULTURA I REKREACJA

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

serwisy

skup aut / demontaż

stacje kontroli pojazdów

usługi

usługi
Budowa i remonty

wykończenie wnętrz

Edukacja
szkoły językowe

Finanse i bankowość
leasing

Nieruchomości
biura nieruchomości

hurt / sklep
Rolnictwo / leśnictwo

maszyny

nawozy

usługi

składy opału

fitness / aerobic
/ kulturystyka

Sport i rekreacja

rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Kultura i rekreacjaKultura i rekreacja

Rypiński Dom Kultury, Kino „Bałtyk” ul. War-
szawska 8 87-500 Rypin tel. 54 280 21 56

Biblioteka Publiczna Miejsko - Powia-
towa ul. Warszawska 20 87-500 Rypin 
tel. 54 280 21 42

Rypińskie Centrum Sportu ul. Dworcowa 11 
87-500 Rypin Tel. 54 233 97 42

NUMERY ALARMOWE

Komenda Państwowej Straży Pożarnej ul. 
Strażacka 4 87-500 Rypin kontakt tel. 54 280 
37 37  lub 54 280 91 53 numer alarmowy 998 
lub 112 z telefonów kom. Pogotowie energe-
tyczne 991 Pogotowie gazowe 992

OŚWIATA

Zespół Szkół nr 1  im. ks. Czesława Lis-
sowskiego ul. Kościuszki 51 87-500 Rypin 
tel. 54 280 20 65

Zespół Szkół nr 5 im. ks. J. Twardowskiego ul. 
Młyńska 12 87-500 Rypin tel. 54 280 36 42

Zespół Szkół Miejskich w Rypinie ul. Sporto-
wa 24 87-500 Rypin tel. 54 280 23 31

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II ul. 
Młyńska 12 87-501 Rypin tel. 54 280 58 47

Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr. Henryka Su-
charskiego ul. 3 Maja 3 87-500 Rypin kontakt 
pod nr. tel. 54 280 51 19

Przedszkole Niezapominajka ul. Gustawa 
Sommera 16 87-501 Rypin tel. 54 280 35 16

Przedszkole nr 1 ul. Młyńska 3 87-500 Rypin 
tel.54 280 57 97

Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Wojska Polskie-
go 11 87-500 Rypin tel. 54 280 31 32

Chatka Puchatka. Punkt przedszkolny. Pan-
kowska J. ul. Jana Pawła II 87-500 Rypin kon-
takt pod nr. tel. 501 024 694

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNE

Zarząd Dróg Powiatowych ul. Strażacka 1 87-
500 Rypin tel. 54 280 34 04

Wodociągi ul. Elizy Orzeszkowej 4 87-500 Ry-
pin tel. 54 280 24 61

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 2 87-500 Rypin 
kontakt pod nr tel. 54 280 34 32

ZDROWIE

Pogotowie numer alarmowy 999 lub 112 z te-
lefonów kom.

Szpital Powiatowy ul. 3 Maja 2 87-500 Rypin 
ul. 54 280 54 54

Przychodnia przy Szpitalu ul. 3 Maja 2 87-500 
Rypin tel. 54 280 24 26

Przychodnia Dormed ul. Lissowskiego 16 87-
500 Rypin tel. 54 280 76 20

Wykaz aptek w Rypinie: „Pod Orłem” Sp. z o.o. 
Apteka ul. Kilińskiego 7 87-500 Rypin kontakt 
pod nr. tel. 54 280 20 44

„Remedium” Apteka ul. Koszarowa 3 87-500 
Rypin tel. 54 280 35 97

„Aloes” Apteka Urszula Mielczarek ul. 
ks.Lissowskiego 2 b 87-500 Rypin 
tel. 54 280 55 75

Oświata

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 

Zdrowie

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU RYPIŃSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Rolnictwo

Nieruchomości

Rolnictwo

Praca

Matrymonialne

Drewno /Węgiel

TEL. 608 688 587
ZADZWOŃ

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Ogrodnictwo

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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Numery alarmoweNumery alarmowe
Nieruchomości

Różne
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R E K L A M A

gonie „gonichą”. Siła pospolicie 
używanego określenia okazała się 
wielka, niestety niepunktowana – 
relacjonuje Agnieszka Czajkowska 
z ZS nr 3 w Rypinie.

W końcowej klasyfikacji bez-
konkurencyjni okazali się gospo-
darze – reprezentacja Zespołu 
Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmic-
kiego w Rypinie. II miejsce zajął 
Zespół Szkół im. Waleriana Łuka-
sińskiego w Skępem, natomiast III 
miejsce przypadło reprezentacji 
Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Brodni-

cy. W klasyfikacji indywidualnej 
I miejsce zajął Marcin Przeczew-
ski, II – Jakub Fiszer (obaj z Cheł-
mickiego), III – Bartłomiej Lewicki 
z CKZiU w Brodnicy. Wszystkich 
uczestników konkursu i ich opie-
kunów obdarowano nagrodami 
i upominkami. Uczestnicy zmagań 
i zaproszeni goście mieli przyjem-
ność wysłuchać wykładu prof. dra 
hab. Jacka Żarskiego z Uniwersy-
tetu Techniczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy.

(red), fot. Starostwo 
Powiatowe w Rypinie

Organizatorkami zmagań 
były nauczycielki Zespołu Szkół 
nr 3 w Rypinie Marzena Tyszka 
i Agnieszka Kordalska. Turniej 
skierowany był do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych o profilu 
rolniczym. Na zaproszenie orga-
nizatorek odpowiedziały repre-
zentacje ośmiu szkół: z Zielonej, 
Brodnicy, Kowala, Skępego, Sta-
rego Brześcia, Golubia-Dobrzynia, 
Gronowa, a także zespół gospoda-
rzy.

– Konkursy o tematyce rol-
niczej są prawdziwą rzadkością. 

Nie ma specjalnie okazji i moż-
liwości, żeby uczniowie tych kie-
runków sprawdzili swoją wiedzę 
w takich okolicznościach. Dlatego 
z wielkim entuzjazmem odpowie-
dzieliśmy na zaproszenie i przyje-
chaliśmy do Rypina. Oby zdarzyły 
się kolejne edycje – mówi Marek 
Król, który przyjechał na konkurs 
z reprezentacją Zespołu Szkół im. 
Batalionów Chłopskich w Zielonej.

Konkurs składał się z dwóch 
części – pisemnej i praktycznej. 
W części pisemnej uczniowie 
przez 45 minut rozwiązywali test 

złożony z 40 pytań, zaś w części 
praktycznej musieli wykonać kilka 
zadań z zakresu produkcji roślin-
nej i zwierzęcej, a także zidentyfi-
kować maszyny rolnicze.

– Członków komisji konkur-
sowej, w skład której weszli m. 
in. starosta rypiński Zbigniew 
Zgórzyński i wicestarosta Marek 
Tyburski rozbawiło urządzenie 
rozpoznane na jednym ze zdjęć. 
Chodziło o „czarownicę”, czyli 
kopaczkę konną do ziemniaków, 
która w niektórych regionach 
nazywana też w rolniczym żar-

RYPIN  Młodzi adepci rolnictwa z ośmiu szkół w województwie kujawsko-pomorskim zmierzyli się w in-
auguracyjnej edycji konkursu pn. „Rolnik na medal”, który zorganizowano w Zespole Szkół im. B. Chełmic-
kiego

Sprawdzili wiedzę rolniczą
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Integracja przy wielkanocnym stole
GMINA RYPIN  W okresie przedświątecznym w świetlicach wiejskich w Rypałkach, Dylewie, Balinie, Puszczy 
Rządowej i Starorypinie Prywatnym odbyły się spotkania przy wielkanocnym stole

Taka forma integracji miesz-
kańców wsi w gminie Rypin jest 
realizowana od wielu lat. Jak wi-
dać, cieszy się niesłabnącym zain-
teresowaniem wspólnoty lokalnej. 
Potrawy i dekoracje przygotowane 

przez panie z kół gospodyń wiej-
skich wprowadziły uczestników 
w świąteczny nastrój. Na stole kró-
lował żurek oraz tradycyjne dania 
i wypieki wielkanocne. W spotka-
niach brali również udział: Janusz 

Tyburski – wójt gminy, Wiesława 
Sokołowska – przewodnicząca 
rady gminy, Marzena Zdrojewska 
– inspektor urzędu gminy, radni, 
strażacy i sołtysi.

(red), fot. UG Rypin
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Jest absolwentem psychologii 
na UJ i członkiem kadry narodo-
wej we wspinaczce wysokogórskiej. 
Wspina się od 18 lat. 

– Adam Bielecki to lider kilku-
dziesięciu wypraw w różne góry na 
pięciu kontynentach – mówi Ma-
rek Taczyński, dyrektor rypińskiej 
książnicy. – Otrzymał wyróżnienie 
w konkursie Kolosy 2000 za do-
konanie w wieku siedemnastu lat 
samotnego i w stylu alpejskim wej-
ścia na Khan Tengri 7010 m.

Jesienią 2011 roku zdobył pią-
ty szczyt świata Makalu 8463 m 
bez użycia tlenu. 9 marca 2012 r., 
wraz z Januszem Gołąbem, doko-
nał pierwszego zimowego wejścia 

na Gasherbrum 
I 8068 m, co zosta-
ło uhonorowane 
Kolosem i nagrodą 
Travelera National 
Geographic, a także 
uznane zostało za 
największe osiągnie-
cie w dziedzinie eks-
ploracji w 2012 roku 
przez prestiżowy 
portal amerykański 
explorersweb. 

W grudniu 2012 
otrzymał Srebrną 
Odznakę Za Zasługi 
Dla Sportu, nadaną 
przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. 
Wiosną 2014 roku 
wziął udział w za-
kończonej sukce-
sem wyprawie na 
północną ścianę 

Kanczendzongi, kierowanej przez 
Denisa Urubko. Zimą 2016 r., razem 
z Jackiem Czechem, podjął próbę 
pierwszego zimowego wejścia na 
Nanga Parbat 8125 m. Nigdy nie 
używał dodatkowego tlenu z butli 
podczas swoich wspinaczek. 

Kilka tygodni temu Adam Bie-
lecki był bohaterem akcji ratun-
kowej, podczas której wspólnie 
z Denisem Urubko sprowadził Eli-
sabeth Revol ze zbocza Nanga Par-
bat. Tomka Mackiewicza, drugiego 
uczestnika wyprawy, nie udało się 
uratować.

(ToB)
fot. MPBP

Rypin

Czołowy himalaista 
w Rypinie
W piątek 6 kwietnia o 17.00 w Miejsko-Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Rypinie odbędzie się spo-
tkanie z Adamem Bieleckim, himalaistą i podróżni-
kiem. Gość biblioteki pochodzi z Tychów, a obecnie 
mieszka w Łopuchowie pod Poznaniem.

Gdy wzrok szwankuje
WYWIAD  Jeśli w porę nie zadbamy o nasze oczy, w wyniku 
różnych schorzeń możemy doprowadzić do nieodwracalnych 
zmian, a nawet ślepoty. O najczęstszych chorobach narządu 
wzroku rozmawiamy z lekarzem okulistą Ewą Zapałowicz

– Jakie rodzaje schorzeń 
są codziennością u pani w ga-
binecie okulistycznym?

– Poza stanami zapalnymi 
oczu, wadami wzroku oraz ura-
zami, pacjenci najczęściej zgła-
szają się z zaćmą, nadciśnieniem 
ocznym, jaskrą, zwyrodnieniem 
plamki żółtej(AMD), zespo-
łem suchego oka, retinopatią 
cukrzycową, nadciśnieniową 
i miażdżycową.

– Zaćma stanowi najczęst-
szą przyczynę odwracalnej 
ślepoty na świecie. Jakie są 
postacie tej choroby, objawy 
oraz sposoby leczenia?

– Zaćma to zmętnienie so-
czewki krystalicznej oka, któ-
ra już we wczesnym stadium 
choroby zakłóca przenikanie 
światła do siatkówki. Zaćmy 
mogą być wrodzone lub naby-
te. Najczęstszą postacią zaćmy 
jest zaćma związana z wiekiem 
tzw. starcza, a jej przyczyną są 
prawdopodobnie zmiany me-
chanizmów metabolicznych so-
czewki. Choroba dotyka blisko 
90 proc. populacji po 70 r. ż., ale 
na przełomie ostatnich lat coraz 
częściej występuje ona między 
50 a 70 r.ż.

Głównym objawem zaćmy 
jest znaczne pogorszenie ostro-
ści widzenia. Zaćma może roz-
wijać się tylko w jednym oku, 
a drugie oko widzi prawidłowo. 
Tuszuje to rozpoczynający się 
proces patologiczny i pacjent 
nie zdaje sobie z tego sprawy. 
Współcześnie zaćmę leczy się 
chirurgicznie, a zabieg polega na 
zastąpieniu soczewki krystalicz-
nej soczewką sztuczną. Zabieg 
jest refundowany przez NFZ.

– Często zdarza się, że na-
sze oczy ulegają uszkodzeniu 
wskutek powikłań innych cho-
rób.

– Tak, mówimy wtedy o re-
tinopatii – procesie chorobo-
wym dotyczącym siatkówki. 
Najczęściej mamy do czynie-
nia z retinopatią miażdżycową, 
spowodowaną stwardnieniem 
tętnic, retinopatią nadciśnie-
niową, wywołaną podwyższo-
nym ciśnieniem krwi oraz re-
tinopatią cukrzycową, będącą 
powikłaniem cukrzycy. Retino-
patia cukrzycowa jest najczęst-
szą przyczyną ślepoty w grupie 
osób w wieku produkcyjnym. 
Każdy pacjent z nadciśnieniem 
tętniczym i cukrzycą powinien 
mieć wykonane badanie dna 
oka przynajmniej raz w roku. 

Zapobieganie i leczenie tych re-
tinopatii  to przede wszystkim 
leczenie chorób, które je powo-
dują, czyli chorób układu krą-
żenia i cukrzycy. Okulistyczna 
ingerencja ma na celu profilak-
tyczne działania zapobiegające 
postępowi zmian na siatkówce, 
które mogą doprowadzić do sta-
łego pogorszenia się widzenia 
oraz ślepoty

– Najczęstszą przyczyną 
utraty widzenia centralnego 
u osób starszych jest zwyrod-
nienie plamki związane z wie-
kiem (AMD). Jakie są objawy 
tej choroby i co możemy zro-
bić by jej zapobiegać?

– AMD jest jedną z głównych 
przyczyn ślepoty w krajach roz-
winiętych. Istnieje szereg czyn-
ników ryzyka na które niestety 
nie mamy wpływu np. wiek – 40 
proc. chorych ma powyżej 75 lat, 
genetyka, płeć (kobiety są bar-
dziej podatne), rasa itp. Choroba 
powoduje uszkodzenie widzenia 
centralnego, które pomaga do-
strzegać szczegóły znajdujące 
się bezpośrednio przed oczami 
i tym samym uniemożliwia wy-
konanie takich podstawowych 
czynności jak np. czytanie, pro-
wadzenie pojazdu, robienie za-
kupów czy oglądanie TV.

AMD jest wiodącą przyczyną 
ciężkiej utraty wzroku po 50 r. ż. 
Wczesne wykrycie i interwencja 
są kluczowe dla powstrzymania 
lub opóźnienia utraty wzroku. 
Wprowadzenie zmian w stylu 
życia może zmniejszyć ryzyko 
wystąpienia AMD np. rzucenie 
palenia, spożywanie produktów 
zawierających antyoksydanty, 
unikanie nadmiernej ekspozycji 
na słońce, noszenie okularów 
przeciwsłonecznych z odpo-
wiednimi filtrami oraz korekcyj-
nych zapewniających ochronę 
siatkówki przy wychodzeniu na 
ostre światło słoneczne, obni-
żenie wysokiego ciśnienia krwi, 
unikanie nadwagi i otyłości itp. 
AMD jest chorobą przewlekle 
postępującą i leczenie jej moż-
na tylko spowolnić oraz złago-
dzić objawy choroby dlatego tak 
ważna jest profilaktyka w przy-
padku tego schorzenia.

– Czy medycyna robi ja-
kieś postępy w leczeniu AMD?

– Ostatnie doniesienie są 
bardzo pocieszające, ponieważ 
są już przeprowadzane pierwsze 
badania na pacjentach z wyko-
rzystaniem nowej metody lecze-
nia AMD przy pomocy komórek 

macierzystych. Dotychczasowe 
efekty tej terapii są obiecują-
ce. Jeżeli te próby zakończą się 
powodzeniem to, według prze-
widywań naukowców, za oko-
ło pięć lat terapia komórkami 
macierzystym będzie dostępna 
dla szerszej grupy pacjentów. 
Przypominam, że w przypadku 
wszystkich  schorzeń, o których 
wspomniałam wcześniej, jed-
nym ze sposobów profilaktyki 
są okulary przeciwsłoneczne 
oraz korekcyjne z odpowiednią 
ochroną w soczewkach.

– „Cichym złodziejem wi-
dzenia” nazywamy jaskrę. 
Dlaczego?

– To przewlekła choroba 
polegająca na postępującym 
uszkodzeniu nerwu wzrokowe-
go, w konsekwencji czego docho-
dzi do stopniowo pogłębiającej 
się utraty wzroku. Najczęściej 
ma ona bezobjawowy przebieg. 
Jaskra zajmuje pierwsze miejsce 
wśród przyczyn nieodwracalnej 
utraty wzroku. Najczęstszym 
czynnikiem sprzyjającym po-
wstawaniu jaskry jest podwyż-
szone ciśnienie w oku, poza tym 
niskie ciśnienie krwi, cukrzyca, 
krótkowzroczność, wiek, migre-
ny, stres, jaskra w rodzinie, nad-
ciśnienie tętnicze.

Wyróżniamy dwa rodza-
je jaskry – z otwartym i za-
mkniętym kątem przesączania, 
w zależności od budowy oka 
i przyczyny utrudniającej od-
pływ cieczy wodnistej. Wczesne 
wykrycie jaskry jest istotne dla 
powodzenia leczenia, dlatego 
młode osoby powinny również 
wykonywać badania kontrolne 
w kierunku jaskry przynajmniej 
co 2 lata, a w przypadku osób 
z grupy podwyższonego ryzyka 
co 6-12 miesięcy. W przypadku 
konieczności leczenia należy 
doprowadzić do obniżenia ci-
śnienia wewnątrz gałkowego, 
a co za tym idzie, do spowol-
nienia lub zatrzymania postępu 
choroby.  Najczęściej stosowaną 
metodą leczenia jest farmako-
terapia, ale jeśli jest ona niesku-
teczna stosuje się leczenie lase-
rowe i operacyjne. Terapia nie 
prowadzi do wyleczenia ani nie 
odwraca powstałych uszkodzeń 
nerwu wzrokowego, ale ma na 
celu zahamowanie tempa po-
stępu choroby.

– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję.

Rozmawiała: 
Paulina Grochowalska

GMINA RYpIN  Brawa dla uczniów
Uczniowie klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Kowalkach Barbara Kubacka i Robert Dawid Marynowski uzyskali tytu-
ły laureatów Konkursu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z fizyki. 
Nauczycielem prowadzącym był Andrzej Stawski. Na zdj. także Patycja 
Ciecierska i Kinga Kucińska – laureatki konkursu o wielkich Polakach.

fot. UG Rypin
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Deszczowa porażka Lecha
PIŁKA NOŻNA  W 20. kolejce IV ligi Lech Rypin grał na wyjeździe z Sokołem Radomin. Obie jedenastki 
dostarczyły kibicom wiele emocji

powrót do sprawności – to jest możliwe

Trudno żyć w pełni intensyw-
nie, być aktywnym i radosnym je-
żeli boli, uciska, czuć rwanie albo 
zawroty. Niemożliwe jest wrócić 
do sprawności po urazie, czy na-
wet najprostszym skręceniu, gdy 
leczenie nie było skuteczne i pełne 
- łącznie z rehabilitacją. Uciążliwa 
będzie próba zadbania o sylwetkę, 
wygląd, kondycję i siłę, gdy każdy 
ruch sprawia trudność, a wyma-
gające wnuczęta czekają. No i ten 
stres, gdy trzeba wrócić do gry po 
kontuzji, odbudować możliwości 
startowe, wzmocnić wytrzymałość 
i sprawdzić wydolność. Rozwiąza-
niem w tych sytuacjach może być 
proces leczenia, od diagnozy po-
przez zabiegi i fizjoterapie aż po 
rehabilitację, pod opieką specjali-

stów z nowo otwartej toruńskiej 
placówki medycznej JOPA Clinic.

Obiekt i komunikacja 
JOPA Clinic mieści się w nowo 

wybudowanym budynku uży-
teczności publicznej „Lubicka Of-
fice” w Toruniu przy ul.Lubickiej  
53 (w sąsiedztwie sklepu Lidl i daw-
nego Tormięsu). Można tu wygod-
nie i bezpłatnie zaparkować a tak-
że dojechać komunikacją miejską 
(przystanki linii tramwajowej nr  
1 oraz nr 5). Do dyspozycji pacjen-
tów jest tu w pełni wyposażony 
w nowoczesny sprzęt gabinet za-
biegowy, 4 gabinety lekarskie oraz 
8 sal do rehabilitacji i fizjoterapii. 
W przestrzeni recepcyjnej znajdu-
je się obsługiwana przez 4 osoby 
Rejestracja na bieżąco obsługująca 

wszystkich dzwoniących i poja-
wiających się osobiście pacjentów. 
Obiekt posiada 2 nowoczesne win-
dy, można więc bez przeszkód do-
trzeć do gabinetów i sal.

Sprzęt i zabiegi
JOPA Clinic dysponuje różno-

rodnym sprzętem potrzebnym 
do leczenia i rehabilitacji, oferu-
je m.in.: falę uderzeniową, masaż 
pneumatyczny, laser wysokoener-
getyczny, ultradźwięki, laserote-
rapię, elektroterapię, pole ma-
gnetyczne, krioterapię na zimne 
powietrze. Fizjoterapeuci mają do 
dyspozycji nowoczesne stoły reha-JOPA Clinic ul.Lubicka 53 w Toruniu, rejestracja telefoniczna pod numerem: 

600 200 090 oraz e-mail: jopa@jopaclinic.pl, więcej na: www.jopaclinic.pl

bilitacyjne, podoskopy, podoskaner 
i różnorodny sprzęt wspomagający 
rehabilitację. 

Specjaliści
W JOPA Clinic pacjentami 

opiekuje się zespół lekarzy o spe-
cjalnościach: ortopedia, chirurgia, 
urologia, neurologia, reumatolo-
gia, neurochirurgia, chirurgia na-
czyniowa. Badania nowoczesnym 
USG  przeprowadza lekarz radio-
log, a zabiegi nadzoruje lekarz re-
habilitacji. Nasi wykształceni i do-
świadczeni fizjoterapeuci mają do 
dyspozycji w pełni wyposażone 
sale ćwiczeń.

Rejestracja pacjentów 
i otwarcie kliniki
Prywatna placówka medyczna 

JOPA Clinic otworzyła swoje po-
dwoje zaraz po Wielkanocy czyli we 
wtorek 3 kwietnia. Z racji inaugu-
racji, terminy są przyzwoicie krót-
kie, warto więc skorzystać z okazji. 
Rejestrować można się każdego 
dnia od 7.00 do 20.00 pod nr tel: 
600 200 090 oraz 600 100 936. 
Pod tymi numerami także pełna 
informacja o oferowanych usłu-
gach medycznych i cenach.

www.jopaclinic.pl
R E K L A M A

A R T Y K U Ł    S O N S O R O W A N Y 

Lech Rypin przyjechał do Ra-
domina opromieniony wyjazdo-
wym zwycięstwem z Unią Janikowo 
3:0. Sokół Radomin również mógł 
zaliczyć poprzednią kolejkę do uda-
nych, rozprawiając się aż 5:1 z Li-
derem Włocławek. Dodatkowym 
smaczkiem spotkania był fakt, że 
gospodarze byli żądni rewanżu nad 
Lechem, który zlał ich w rundzie 
jesiennej aż 4:0.

W wielką sobotę licznie zgro-
madzeni kibice obu jedenastek za-
pewne oczekiwali wielkiego wido-
wiska. I niewątpliwie się takowego 
doczekali, mimo trudnych warun-
ków pogodowych. Nad obiektem 
w Radominie przed spotkaniem 
zbierały się czarne chmury, z któ-
rych kilka minut przed meczem lu-
nął deszcz. Opady nie odpuściły aż 
do końca spotkania, co na pewno 
dodawało spotkaniu nieco drama-
turgii.

W pierwszej połowie Lech Ry-
pin często zapuszczał się w pole 
karne gospodarzy. Jednak niewie-
le z tego wynikało. Natomiast go-
spodarze, kiedy już dochodzili do 
sytuacji, to starali się je wykorzy-
stać. I tak w 21. minucie po zagraniu 

z lewej strony kapitalnym uderze-
niem z powietrza popisał się Paweł 
Jachowski, wyprowadzając Sokoła 
na jednobramkowe prowadzenie. 
10 minut później Lech wznawiał 
grę od własnej bramki. Obrońca 
z Rypina chciał zagrać ponownie 
do swojego bramkarza, jednak naj-
prawdopodobniej wskutek śliskiej 
murawy kopnął na tyle niefortun-
nie, że do bezpańskiej piłki dopadł 
ponownie Paweł Jachowski i pod-
wyższył prowadzenie.

Te bramki podziałały na za-
wodników z Rypina jak płachta na 
byka. Sędzia bardzo często musiał 
używać gwizdka, temperując za-
pędy przyjezdnych. Zdecydowanie 
wyróżniającą się postacią w zespole 
Lecha był Kazuma Nishizawa, który 
raz za razem nękał gospodarzy raj-
dami po lewym skrzydle. Ofensyw-
ne nastawienie piłkarzy z Rypina 
w końcu przyniosło efekt. Po za-
graniu z lewej strony w 40. minucie 
Marek Magdziński zapakował piłkę 
w okienko bramki strzeżonej przez 
Miłosza Szponikowskiego. Wynik 
2:1 do przerwy zwiastował emocje 
w drugiej połowie spotkania.

Druga odsłona wyglądała 

bliźniaczo do pierwszej. Drużyna 
Lecha była dłużej przy piłce i na  
25 minut przed końcem wyrów-
nującą bramkę strzelił Magdziński. 
I kiedy już wydawało się, że uda się 
wywieźć z tego trudnego terenu 
jeden punkt, w doliczonym czasie 
gry Paweł Jachowski strzelił swoją 

SOKóŁ RAdOmIN 
VS.

Lech RyPIN 
3 (2: 1) 2

Gole

Paweł Jachowski x3 – 
Marek Magdziński x2

Skład

SOKÓŁ RADOMIN
M. Szponikowski – Pukłacki, Grochocki (70’ 
Marcinkowski), Czajkowski, Muchewicz, K. 
Marcinkowski, W. Jachowski (65’Bruzde-
wicz), K. Szponikowski (75’ R. Piotrowski), 
Przemysław Jachowski (78’ Szyjkowski), 
Paweł Jachowski, P. Piotrowski
LECH RYPIN
Semrau – Dąbrowski, Lewandowski (83’ 
Jasieniecki), J.Trędewicz, Moszczyński 
(46’ Jankowski), Fodrowski, Baranowski 
(46’Szymborski), Trędewicz, Rybka, Mag-
dziński, Nishizawa

trzecią bramkę i nasza drużyna ze-
szła z boiska pokonana.

Kolejne spotkanie Lech Rypin 
rozegra również na wyjeździe. Tym 
razem podopieczni trenera Toma-
sza Paczkowskiego zagrają z Orlę-
tami Aleksadrów Kujawski. 

Tekst i fot. (LB)


