
Przypomnijmy, że w so-
botę 14 kwietnia dyżurny poli-
cji został powiadomiony przez 
pokrzywdzonego o tym, że ten 
został napadnięty przez dwóch 
mężczyzn. Przybyli na miejsce 
policjanci natychmiast przystą-
pili do zbierania dowodów, za-
bezpieczyli ślady, przesłuchali 
świadków. Jak wynikało z ich 
ustaleń, dwóch zamaskowanych 
mężczyzn weszło do pomiesz-
czenia firmy pokrzywdzone-
go i grożąc śmiercią, pobili go, 
skrępowali mu ręce i nogi, a na-
stępnie ukradli pieniądze, biżu-
terię oraz dokumenty o łącznej 
wartości ponad 55 tys. zł.

– Pierwsze zatrzymania po-
licjanci przeprowadzili już w po-
niedziałek 16 kwietnia. To wtedy 
pod zarzutem dokonania roz-

boju do aresztu trafiło dwóch 
mieszkańców Rypina w wieku 29 
i 30 lat. W czwartek 19 kwietnia 
rypińscy kryminalni na tere-
nie Torunia zatrzymali ich 35-
letniego wspólnika. Mundurowi 
cały czas pracując nad sprawą 
ustalili, że w rozboju brał udział 
jeszcze 31-letni mieszkaniec To-
runia – mówi asp. Dorota Ru-
pińska z KPP Rypin.

W miniony piątek policjanci 
z Torunia zatrzymali mężczy-
znę, który został przewieziony 
do rypińskiej jednostki. Dwa dni 
później kryminalni doprowadzili 
podejrzanego do sądu. Ten przy-
chylił się do wniosku organów 
ścigania i aresztował mężczyznę 
na trzy miesiące za współudział 
w rozboju.

(ak), fot. ilustracyjne

RYPIN  25 kwietnia burmistrz Paweł Grzybowski podpisał 
umowę z wykonawcą przebudowy targowiska miejskiego. 
W drodze przetargu wyłoniona została firma „ER-BRUK”. In-
westycja zostanie wykonana do końca września

To będzie 
wizytówka miasta
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Czwarty sprawca 
za kratkami
31-latek, który brał udział w rozboju jako czwarty 
sprawca, trafił już do aresztu. Taką decyzję podjął sąd 
po zapoznaniu się z aktami sprawy. Grozi mu do 12 
lat więzienia.
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O planowanej przebudowie 
targowiska pisaliśmy już niejed-
nokrotnie. To jedna z najwięk-
szych tegorocznych inwestycji 
miejskich i duży sukces rypińskie-
go samorządu. Zadanie ma być 
ukończone do 27 września 2018 
roku, a jego wartość brutto wy-
nosi prawie 2,2 mln zł. W ramach 
inwestycji powstanie miejsce 
przyjazne sprzedającym oraz ku-

pującym.
Nowe targowisko to przede 

wszystkim trzy ciągi zadaszeń 
o konstrukcji drewnianej i po-
kryciu z blach płaskich, konte-
nerowane biura targowe, toalety 
publiczne, handlowe stoły żel-
betowe, ogrodzenia panelowe 
z prętów stalowych z dwiema 
bramami wjazdowymi i furtkami, 
nawierzchnie utwardzone z kost-

ki brukowej betonowej, przyłącza 
kanalizacji sanitarnej i wodo-
ciągowe, układy odprowadzenia 
wód deszczowych składające się 
z kanalizacji deszczowej grawita-
cyjnej, instalacje elektryczne za-
silające obiekty kubaturowe, in-
stalacje oświetleniowe w ciągach 
handlowych zadaszonych, insta-
lacje oświetlenia zewnętrznego, 
system telewizji dozorowej CCTV 
HD z okablowaniem (rejestrator 
1 szt., kamery 3 szt., monitor 
1 szt. ).

– Rypinianie nareszcie do-
czekają się porządnego rynku. 
Trzy pasaże będą zadaszone: dwa 
rolno-spożywcze oraz jeden prze-
mysłowy. Część tej powierzchni 
przeznaczamy na handel produk-
tami ekologicznymi, zależy nam 
by promować smaczne i zdrowe 
warzywa, owoce oraz  przetwory 
pochodzące z upraw ekologicz-
nych – mówi burmistrz Paweł 
Grzybowski.

Jak zapewnia Grzybowski, 
miastu zależy również, by han-
del mimo trwających prac odby-
wał się płynnie. Na czas remontu 
targ przeniesiony został na ulicę 
Sportową, przy Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji.

(mr), fot. UM Rypin

Burmistrz Paweł Grzybowski i właściciel wykonawcy zadania 
– firmy ER-BRUK Karen Avetisyan

Reklama w CRY tel. 608 688 587Dyżur reporterski tel. 535 170 961 / a.korpalski@wpr.info.pl
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RDK wreszcie z ruchomą sceną
W ramach projektu „Kultura na kółkach” Rypiński Dom Kultury wzbogacił się 
o nowe wyposażenie. Tym razem w ramach ministerialnego programu Infra-
struktura Domów Kultury udało się pozyskać 62 tys. zł. na zakup mobilnej sceny 
plenerowej wraz z podstawowym wyposażeniem technicznym.

W  s k r ó c i e
rYPiN Wszyscy na majówkę
Już w sobotę 5 maja od godziny 10.00 przy ul. Nowy Rynek rozpoc-

znie się Ekologiczna Majówka i Motoserce. Na start będzie m. in. zbiórka 
krwi Motoserce oraz występy artystyczne grup RDK, dzieci i młodzieży 
oraz seniorów. Na godz. 14.00 zaplanowano pokazy motocyklowe. O 16.00 
rozstrzygnięty zostanie konkurs ekologiczny “W kierunku natury”, a o 17 
akcja Motoserce. O 19.30 wystąpi gwiazda muzyki disco polo Etna. O 21.00 
rozpocznie się koncert gwiazdy wieczoru - Dawida Kwiatkowskiego. Pa-
tronem medialnym imprezy jest tygodnik CRY. W kolejnym wydaniu obszer-
na relacja z imprezy.                                                                               (ak)

Przyznali 42 stypendia
rYPiN  W miniony piątek podczas sesji rady miasta zostały wręczone stypendia sportowe za rok 
2017. Pozytywnie weryfikację przeszły prawie wszystkie wnioski

Tylko 50 instytucji z 590 
wniosków uzyskało dofinansowa-
nie z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. To pierwszy 
krok do zakupu sceny. – Brakujące 
środki w wysokości 98 tys. zł RDK 
otrzyma w drodze dotacji celowej 
od Organizatora, czyli burmistrza 
i rady miasta. Fakt posiadania 
własnej sceny plenerowej nie-
zwykle przyczyni się do stworze-
nia optymalnych warunków dla 
działalności w zakresie edukacji 

kulturalnej, a także uatrakcyjni 
bieżącą ofertę kulturalną i infra-
strukturalną Rypińskiego Domu 
Kultury, ułatwi dostęp do propo-
nowanych wydarzeń artystycz-
nych szerokiej grupie odbiorców 
– tłumaczy Grzegorz Ziomek, dy-
rektor RDK.

Dotychczas Rypiński Dom 
Kultury musiał korzystać z wy-
pożyczanej ruchomej sceny, co 
pociągało za sobą znaczne koszty. 
Od teraz RDK będzie mógł zwięk-

szyć pulę środków na m. in. dzia-
łalność statutową. – Serdecznie 
dziękujemy burmistrzowi i całej 
radzie miasta za zrozumienie po-
trzeby zakupu sceny i wsparcie 
finansowe projektu. Mamy na-
dzieję, że nowa inwestycja sprawi, 
że wydarzenia kulturalne na niej 
organizowane będą cieszyły się 
jeszcze większym zainteresowa-
niem wśród lokalnej społeczności 
– dodaje Grzegorz Ziomek.

(mr)

wego „Bałagany Łubianka”
– Kornelia Żywocka z Klubu 

Uczelnianego AZS Politechnika 
Poznańska

– Patryk Murawski i Artur 
Rozpierski z Młodzieżowego 
Klubu Sportowego „Ekonomik”

– Róża Pilarska, Jagoda Rze-
szot, Martyna Dykalska, Zuzan-
na Podgórska, Jakub Fosiński, 
Rypiński z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Cykliści Rypin”

– Oliwia Głowacka, Alek-
sandra Kubicka, Klaudia Kubic-
ka, Laura Zurel, Aleksandra Cie-
ślak, Maja Nowatkowska, Piotr 
Błażej Sroka, Jonasz Świderski 
z Uczniowskiego Klubu Pływac-
kiego „SEJWAL”

– Kamila Maciejewska, Oli-
wia Pyszora, Agata Rochowicz, 
Julia Wolak, Julia Szwaczkowska, 
Martyna Stefańska z Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Trój-
ka”

– Natan Paweł Grzybowski, 
Marcel Budzich, Bartosz Dre-
śliński, Olivier Markuszewski , 

Maciej Rutkowski, Miłosz Fiszer, 
Szymon Jasiński, Sebastian Ka-
miński, Igor Kalinowski, Kornel 
Łapkiewicz z Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Trójka”

– Przemysław Wojciechow-
ski, Julian Kolbus, Oskar Pie-
trusiński, Jan Krzykwa, Tomasz 
Andrzejczuk, Łukasz Wójcik, 
Marcin Rutkowski, Marcel Łap-
kiewicz z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Trójka”

– Każdy sukces połączony 
jest z wielkim zaangażowaniem 
zarówno trenera jak i rodzi-
ców. Oni pomagają w osiągnię-
ciu sukcesu. Mamy nadzieję, że 
stypendia zachęcą wszystkich 
do dalszego rozwoju. Serdecz-
nie gratulujemy wszystkim na-
grodzonym i życzymy dalszych 
sukcesów sportowych i eduka-
cyjnych – mówi burmistrz Pa-
weł Grzybowski.

Stypendia zostały przyzna-
ne na okres od 1 stycznia do 31 
grudnia 2018r.

(mr), fot. UM Rypin

Już po raz trzeci zdolni 
sportowcy mogli uzyskać sty-
pendia sportowe. Do końca lu-
tego można było złożyć wniosek 
w Wydziale Projektów Unijnych, 
Rozwoju i Sportu. Wpłynęły 43 
wnioski, z których 42 spełniły 
kryterium przyznania stypen-
dium. Jeden wniosek został od-

rzucony, ponieważ uprawiana 
dyscyplina sportu nie figuruje 
na liście dopuszczanych dyscy-
plin. Tradycyjnie nagrody wrę-
czali wspólnie burmistrz Paweł 
Grzybowski, przewodniczą-
cy RM Jarosław Sochacki oraz 
przewodniczący Komisji Spor-
tu, Rekreacji i Turystyki Janusz 

Chojnacki.
Stypendium Sportowe uzy-

skali:
– Dominika Małkowska 

z Miejskiego Uczniowskiego 
Klub Lekkoatletyczny „Brodni-
ca”

– Lena Brodzińska 
z Uczniowskiego Klubu Sporto-
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Możesz iść 
na komendę i...

Policjanci muszą 
wciąż z tym walczyć
Prowadzenie auta z telefonem w ręku może rodzić 
wiele niebezpieczeństw. Kierujący nie obserwuje 
tego, co wokół niego się dzieje, nie zachowuje ostroż-
ności. Dlatego też rypińscy policjanci w ramach dzia-
łań krajowych prowadzili akcję pod krypt. „Telefon.” 
Celem było głównie ujawnianie kierujących korzysta-
jących z telefonów komórkowych podczas jazdy.

Komenda Powiatowa Policji w Rypinie wzbogaciła się 
o samoobsługowy alkomat. Urządzenie zostało prze-
kazane przez burmistrza Pawła Grzybowskiego. Teraz 
można całodobowo i bezpłatnie sprawdzić swój stan 
trzeźwości przed rozpoczęciem jazdy.

Sprawiedliwość 
dosięgnie włamywaczy
GMINA BRZUZE  Kryminalni ustalili i zatrzymali trzech męż-
czyzn, którzy w lutym włamali się do garaży w Ostrowitem. Ich 
łupem padły głównie elektronarzędzia. Mimo, że sprawa była 
umorzona, policjanci teraz do niej wrócili

W myśl przepisów Prawa 
o ruchu drogowym kierującemu 
pojazdem zabrania się korzysta-
nia podczas jazdy z telefonu wy-
magającego trzymania słuchawki 
lub mikrofonu w ręku. Dlatego 
też we wtorek (24.04) w godzi-
nach 6.00-22.00 na terenie na-

szego powiatu rypińscy policjanci 
prowadzili wzmożone działania 
pn. „Telefon”. Głównym celem 
było ujawnianie kierujących ko-
rzystających z telefonów komór-
kowych.

– Podczas tych działań po-
licjanci skontrolowali 36 pojaz-

dów, w wyniku czego ujawnili 
29 naruszeń przepisów w ruchu 
drogowym, w tym 5 przypadków 
prowadzenia pojazdu i rozmowy 
przez telefon komórkowy. Wobec 
sprawców wykroczeń policjanci 
zastosowali postępowanie man-
datowe – mówi asp. Dorota Ru-
pińska z KPP Rypin.

Drodzy kierowcy pamiętajcie, 
że korzystanie z telefonu podczas 
jazdy to nie tylko rozmowa, ale 
też wybieranie numerów, pisanie 
sms-ów, sprawdzanie portali spo-
łecznościowych itp. Osoby korzy-
stające z telefonów komórkowych 
w czasie jazdy ryzykują utratą 
zdrowia i życia własnego, swoich 
bliskich, ale i innych uczestników 
ruchu drogowego.

Za używanie komórki za kie-
rownicą grozi mandat w wyso-
kości 200 zł oraz 5 punktów kar-
nych.

(ak)

trzeźwości. Mundurowi informują, 
że alkomat zainstalowany został 
w pomieszczeniu poczekalni ko-
mendy, a jego obsługa jest bardzo 
prosta – podaje asp. Dorota Ru-
pińska z KPP Rypin.

Policjanci zachęcają aby oso-
by, które mają wątpliwości co do 
stanu swojej trzeźwości, zanim 
wsiądą za kierownicę, sprawdzili 
czy mogą już bezpiecznie podró-
żować. Komendant, dziękując za 
otrzymany sprzęt, podkreślił waż-
ną rolę samorządów w zapewnie-
niu bezpieczeństwa mieszkańców. 
Podziękował za dotychczasowe 
wsparcie jakiego udzielają lokalne 
władze.

(ak), fot. KPP Rypin

Wsparcie włodarzy miasta ma 
na celu poprawę bezpieczeństwa i 
porządku przez eliminowanie nie-
bezpiecznych zdarzeń z udziałem 
nietrzeźwych kierujących.

W środę (25.04) w Komendzie 
Powiatowej Policji w Rypinie od-
było się przekazanie alkomatu. 
Sprzęt został zakupiony ze środ-
ków Urzędu Miasta Rypin i ma 
służyć społeczeństwu. Komendant 
mł. insp. Paweł Cichacki odebrał 
go z rąk burmistrza Pawła Grzy-
bowskiego.

– Dzięki temu urządzeniu 
każdy zainteresowany kierowca, 
który przybędzie do budynku ko-
mendy, będzie mógł całodobowo 
i bezpłatnie dokonać samodziel-
nie sprawdzenia swojego stanu 

We wtorek (24.04) rypińscy 
kryminalni na podstawie uzy-
skanej informacji zatrzyma-
li trzech mieszkańców Rypina 
w wieku 17, 18 i 21 lat za to, że 
w lutym włamali się do garaży 

w Ostrowitem, gm. Brzuze.
– Mężczyźni wszystko sobie 

wcześniej zaplanowali, wspólnie 
udali się na teren działek, a na-
stępnie włamali się do dwóch 
garaży, skąd zabrali elektrona-
rzędzia, wiatrówki oraz inne 
rzeczy, które później planowali 
spieniężyć. Sprawa ta była for-
malnie umorzona – mówi asp. 
Dorota Rupińska z Komendy Po-
wiatowej Policji w Rypinie.

Teraz kryminalni podczas 
innych czynności ujawnili i roz-
poznali rzeczy, które pochodziły 
z tych włamań i je zabezpieczyli. 
Dalsze przeszukania przeprowa-

dzone w tej sprawie potwierdzi-
ły, że zatrzymani są sprawcami 
tego włamania. Policjanci zna-
leźli u nich bowiem dodatkowo 
m. in. wiatrówki, piłę spalinową, 
silnik spalinowy. Straty, które 
spowodowali oszacowano na 
ponad 4.000 zł.

Policjanci przedstawili za-
rzuty kradzieży z włamaniem 
zatrzymanym mężczyznom. 
Grozi im do 10 lat pozbawie-
nia wolności, natomiast zabez-
pieczone przez mundurowych 
przedmioty trafią do właścicieli.

(ak), fot. KPP Rypin

R E K L A M A
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Zdecyduj, na co 
pójdzie kasa z urzędu
RYPIN  Już od 4 maja magistrat przyjmuje wnioski w ramach 
kolejnej już edycji budżetu partycypacyjnego

Magistrat rozda 
100 drzewek
Już w sobotę czeka nas ekologiczna zabawa na No-
wym Rynku. W tym roku zagra m. in. Dawid Kwiat-
kowski, piosenkarz, juror w „The Voice Kids”. Urząd 
miasta zaplanował wyjątkową akcję. Podczas pikniku 
rypinianie będą mogli odebrać drzewko w ramach 
akcji „100 drzew na 100–lecie niepodległości”.

Rypin

Ludzie nie mogą istnieć bez 
drzew – to nie jest najbardziej 
odkrywcza myśl na świecie, ale 
bardzo prawdziwa. Rypiński ma-
gistrat połączył ekologię z nie-
podległością i podczas Ekologicz-
nej Majówki pracownicy urzędu 
miasta rozdadzą chętnym 100 
drzewek różnych gatunków. Do 
rypinianin powędrują między in-
nymi: lipa drobnolistna, świerk 
pospolity, jarząb pospolity, ja-

rząb szwedzki, graby i pigwowce. 
Co należy zrobić, by zostać szczę-
śliwym posiadaczem drzewka? 
Wystarczy w godzinach od 10.00 
do 16.30 wypełnić krótką ankietę 
w Punkcie Informacyjnym Urzę-
du Miasta Rypin. Osoby, które 
zostawią swoje dane teleadre-
sowe, wezmą dodatkowo udział 
w losowaniu gadżetów ekologicz-
nych związanych z Rypinem.

(mr), fot. UM Rypin

Budżet partycypacyjny to 
proces, który daje mieszkańcom 
wyjątkową możliwość współ-
decydowania o części budżetu 
Rypina. Zainteresowani, pomy-
słowi rypinianie mogą zgłaszać 
swoje pomysły od 4 maja do 14 
czerwca. Na ten cel Urząd Mia-
sta Rypin przeznaczył aż 250 
tys. zł.

Propozycje zgłaszane do re-

alizacji powinny należeć do tzw. 
zadań własnych gminy np. wzbo-
gacenie infrastruktury miejskiej 
poprzez budowę, rozbudowę 
lub modernizację jej elemen-
tów, działania służące poprawie 
warunków życia i funkcjonowa-
nia mieszkańców, wydarzenia 
o charakterze prospołecznym, 
kulturalnym, oświatowym lub 
sportowym. W tym roku nie 

tylko głosujemy przez internet, 
mieszkańcy mogą złożyć ta dro-
gą także projekty zadań.

Dotychczas zrealizowane 
projekty to: Active Park, schody 
prowadzące do PM 1, fontanna 
na Nowym Rynku czy plac za-
baw na ul. Sommera.

– Cieszy mnie, że idea bu-
dżetu partycypacyjnego przy-
jęła się na gruncie rypińskim. 
Mieszkańcy przyjęli pozytyw-
nie dzielenie się kompetencja-
mi jakie ma burmistrz i rada. 
Im więcej osób jest włączonych 
w daną sprawę, tym większa jest 
szansa na zwycięstwo – mówi 
burmistrz Paweł Grzybowski. – 
Zachęcam Państwa do zgłasza-
nia swoich pomysłów, wspólnie 
możemy zmienić Rypin!

Więcej informacji w Urzę-
dzie Miasta Rypin, ul. Warszaw-
ska 40, pokój 113; na stronie 
www.rypin.eu oraz pod nr tel. 
54 280 96 58.

(mr), fot. (ak)

Rypin

Rusza druga edycja Stopklatki
Festiwal Stopklatka to najmłodsze dziecko Rypińskiego Domu Kultury. Projekt 
adresowany jest do młodych filmowców, a jego zwieńczeniem będzie jesienna 
gala laureatów najlepszych amatorskich filmowych produkcji krótkometrażo-
wych.

Młodzi twórcy już teraz 
mogą zgłaszać się do kolejnej 
edycji festiwalu. Tematyka, ga-
tunek i forma filmów jest do-
wolna (np. dokument, reportaż, 
animacja, fabuła). Czas projekcji 
filmu nie może przekroczyć 30 

minut. Zgłoszenie materiału jest 
bezpłatne. W ramach Festiwalu 
Stopklatka odbędą się otwarte 
projekcje zgłoszonych filmów 
konkursowych podczas cyklicz-
nych spotkań Klubu Miłośników 
Filmu w Rypińskim Domu Kul-

tury w Rypinie – kino „Bałtyk”. 
Z kolei 25 października 2018 r. 
o godz. 11.00 odbędzie się „Stop-
klatka dzieciom”, a dzień później 
26 października 2018 r. o godz. 
11.00 będzie miała miejsce gala 
finałowa oraz ogłoszenie wer-
dyktu jury.

Filmy do udziału w festiwa-
lu należy zgłaszać, wypełniając 
czytelnie (drukowanymi lite-
rami lub komputerowo) kartę 
zgłoszenia. Zgłoszony film moż-
na przesłać pocztą tradycyjną 
na płycie dvd, blu-ray, innym 
nośniku wraz z czytelnie wy-
pełnioną kartą zgłoszenia na 
adres: Rypiński Dom Kultury, ul. 
Warszawska 8, 87-500 Rypin lub 
elektronicznie na adres email: 
festiwal.stopklatka@rypin.eu 
w treści maila umieszczając link 
do bezpośredniego pobrania fil-
mu oraz załączając skan czytel-
nie wypełnionej karty zgłosze-
nia. Na zgłoszenie RDK czeka do 
27 sierpnia 2018 r.

(mr)
fot. ilustracyjne

Budują nową studnię
Trwają prace związane z budową studni głębinowej 
na ujęciu wód w Starorypinie Prywatnym.

Gmina Rypin

Prace prowadzi firma „Gru-
berski” Zakład Wiertniczy z Woli 
Podłężnej koło Konina. Zakres 
robót obejmuje: wykonanie od-
wiertu do głębokości około 150 
m z zastosowaniem technologii 
lewego obiegu płuczki, świdra-
mi gryzowymi o średnicy odpo-
wiednio 560 mm, 470 mm i 370 
mm, następnie zamontowanie 

pompy głębinowej, orurowania 
i obudowy studni. Po podłącze-
niu urządzeń, przeprowadzeniu 
testów, dezynfekcji oraz spo-
rządzeniu dokumentacji powy-
konawczej nastąpi rozpoczęcie 
dostaw wody z nowej studni do 
gminnej sieci wodociągowej.

(red)
fot. UG Rypin
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Przy przepięknej pogodzie, 
w asyście orkiestry dętej, poczty 
sztandarowe, strażacy, radni, soł-
tysi oraz goście przeszli od remi-
zy OSP do kościoła parafialnego. 
Wraz z parafianami uczestniczyli 
następnie w uroczystej mszy św. 
w intencji ojczyzny oraz straża-
ków, koncelebrowanej przez księ-
ży proboszczów Andrzeja Bytnera 
i Pawła Waruszewskiego. Obcho-
dy uświetnił program artystyczny 
pt. „Wiwat Konstytucja! Wiwat 3 
Maja!” w wykonaniu uczniów ze 
szkoły w Trąbinie, pod kierun-
kiem nauczycieli Lidii Gołębiew-
skiej i Michała Czachorskiego. 
Scenografię przygotowała Marta 
Gorzka-Chmielewska. 

Uroczystości towarzyszyły 
biało-czerwone barwy unoszone 
przez uczestników z okazji zbli-

żającego się Dnia Flagi RP. Po za-
kończeniu mszy świętej do licznie 
zebranych mieszkańców gminy 
i gości zwrócił się wójt Jan Ko-
prowski. – Mimo że Konstytucja 
3 Maja nie uchroniła Polski przed 
zaborami, była jednym ze źródeł 
sił, jakich Polacy potrzebowali do 
odzyskania niepodległości po 123 
latach niewoli. W 2018 r. pamię-
tamy o tym szczególnie (…). Rów-
nież o strażakach, których święto 
dziś obchodzimy. Kiedy usłyszy-
my alarmową syrenę, możemy 
być pewni, że strażak-ochotnik 
porzuca swoje gospodarskie obo-
wiązki i spieszy z pomocą, ratu-
je mienie zdrowie i życie ludzi. 
Szczęść Wam Boże Druhowie 
Strażacy! – mówił do zebranych 
Jan Koprowski.

Do życzeń dołączyli m. in.: 

przewodniczący rady gminy 
Brzuze Krzysztof Budziński, pre-
zes zarządu powiatowego ZOSP 
w Rypinie Jan Pankowski, przed-
stawiciel komendanta PSP w Ry-
pinie st. kpt. Mirosław Ochoński, 
komendant gminny ZOSP Mieczy-
sław Wardencki, prezes zarządu 
gminnego ZOSP w Brzuzem Ry-
szard Kaźmierkiewicz oraz prezes 
OSP Trąbin Roman Górecki.

Organizatorami tegorocz-
nych obchodów święta 3 maja 
była Gmina Brzuze oraz Para-
fia Św. Antoniego w Trąbinie we 
współpracy ze Szkołą Podstawo-
wą i OSP Trąbin. Ponadto do orga-
nizacji uroczystości włączyły się 
pozostałe jednostki OSP: Dobre, 
Giżynek, Gulbiny, Okonin, Ostro-
wite i Żałe.

(red), fot. UG Brzuze

Wielkie świętowanie w trąbinie
GMINA BRZUZE  Gminne uroczystości związane z 227. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 
z Dniem Strażaka odbyły się 29 kwietnia w Trąbinie

Gmina Brzuze

Z myślą o środowisku
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ugoszczu od roku 
aktywnie uczestniczą w zbiórce makulatury. Tym ra-
zem zebrali prawie 2 tony materiału.

Po raz kolejny szkoła w Ugosz-
czu zrealizowała zbiórkę „Mamy 
Ekokulturę, Zbieramy Makula-
turę!”.  Jej celem jest wyrabianie 
u uczniów nawyku pozyskiwania 
surowców wtórnych do recyklin-
gu. Szkoła organizuje akcję co 
roku z okazji obchodów Dnia Zie-
mi. W zbiórce chętnie uczestniczą 
nie tylko uczniowie, ale również 
rodzice i nauczyciele. Makulatura 
była gromadzona w domach oraz 
klasach.  W wyznaczonym czasie 
wszyscy mający w domu zbędny 
papier, przynoszą go do szkoły, 
skąd odbierany jest przez zakład, 
który zajmuje się jego powtórnym 
przetworzeniem.

– Wszyscy czujemy satysfak-
cję, że wspólnie możemy zrobić coś 
dobrego dla środowiska. W akcję 
włączają się całe rodziny i z roku 
na rok ilość gromadzonej maku-
latury jest coraz większa. W tym 
roku zebraliśmy prawie 2 tony. To 
piękny prezent dla naszej planety 
z okazji Dnia Ziemi – mówi dyrek-
tor szkoły Ewa Cyrankowska.

Produkowanie papieru z ma-
kulatury przyczynia się nie tylko 
do zmniejszenia ilości wycina-
nych drzew. Tworzenie produk-
tów z surowców wtórnych to duża 
oszczędność wody, energii i miejsc 
na składowiskach odpadów.

(dr), fot. nadesłane

O Puchar Wójta 
w Radzynku
Dzieci ze szkół podstawowych gminy Brzuze zmie-
rzyły się podczas turnieju sportowego. Wydarzenie 
zorganizowała Szkoła Podstawowa w Radzynku.

Gmina Brzuze

Miniolimpiada o Puchar 
Wójta Gminy Brzuze w Radzyn-
ku została przygotowana po 
raz trzeci. Rozgrywki przebiegły 
pod hasłem „Ruszaj z wiosną”. 
Do rywalizacji stanęły drużyny 
uczniów z klas 1-3 z terenu gmi-
ny Brzuze.

Najlepsze wyniki w rywaliza-
cji uzyskali uczniowie ze szkoły 
w Radzynku. Zwycięska drużyna 
otrzymała puchar z rąk wójta 
gminy Brzuze Jana Koprowskie-

go. Na kolejnych pozycjach upla-
sowali się uczniowie z Ugoszcza, 
Trąbina i Ostrowitego. Wszystkie 
drużyny otrzymały pamiątkowe 
dyplomy. Dyrektor szkoły w Ra-
dzynku Dorota Cieciurska oraz 
rodzice zadbali o upominki dla 
wszystkich uczestników.

Po zawodach dzieci mogły 
się zintegrować podczas wspól-
nej zabawy ze specjalnym go-
ściem, Klaunem Bąblem.

(dr), fot. nadesłane
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Maturzyści na ostatniej prostej 
RYPIN  W piątek 27 kwietnia świadectwa odebrali absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie. Te-
raz przed uczniami maraton egzaminacyjny

Rypin

Oni też dużo wiedzą o Polsce
Quiz wiedzy o Polsce to już majowa tradycja Przedszkola Miejskiego nr 2 w Ry-
pinie. W potyczkach przedszkolaków wzięli udział przedstawiciele grup 5 i 6 let-
nich.

Dzieci, żeby zdobyć punk-
ty, musiały m. in. odpowiednio 
dopasować kolory na herbie 
miasta, godle Polski, prawi-
dłowo nazwać zabytki nasze-
go grodu i charakterystyczne 
budowle, wykazać się ogólną 
wiedzą o swojej ojczyźnie oraz 

znajomością legend. Uczestni-
cy otrzymali nagrody w posta-
ci Dyplomów Małego Patrioty 
i książeczek z cyklu sławni Po-
lacy. Podczas uroczystości nie 
zabrakło regionalnego akcentu. 
Majowe święto uświetnili mali 
artyści, którzy recytowali wier-

sze o Polsce ubrani w stroje do-
brzyńskie.

– Nauka przez zabawę za-
wsze przynosi dobre efekty. 
Spotkania w ludowej tradycji  
uczą dzieci szacunku do naszej 
kultury i małej ojczyzny, a także 
pobudzają poczucie tożsamości 
narodowej. Na sięganie do tra-
dycji nigdy nie jest za wcześnie. 
Już od najmłodszych lat może-
my uczyć dumy z naszej kultu-
ry, zwyczajów, obrzędów. Waż-
ne, by ta nauka była podana we 
właściwej formie – mówi Iwona 
Klimowska z PM nr 2 w Rypinie.

(ak), fot. nadesłane

Sukces z historii
Popularyzowanie wśród młodych ludzi tematyki hi-
storii wojskowości to główne założenie Ogólnopol-
skiego Konkursu Historycznego im. majora Marka 
Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 
w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczy-
pospolitej”.

Gmina Brzuze

W tegorocznej XXIII edycji 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. T. Kościuszki w Ostrowitem 
odnieśli znaczące sukcesy. Kry-
stian Kamiński z klasy VII uzyskał 
tytuł laureata, zajmując podczas 
etapu wojewódzkiego I miejsce. 
To pozwoliło mu na kwalifikację 
do zawodów centralnych, które 
odbędą się w czerwcu w War-
szawie. W kategorii uczniów klas 
gimnazjalnych także tytuł laure-
ata etapu wojewódzkiego zdo-
był Adam Budziński, uczeń kl. 
III a. Jego kolega Jakub Piasecki 
został finalistą. Laureaci musieli 
odpowiedzieć na minimum 80% 
pytań z testu konkursowego.

Chłopcy przygotowywali się 
do poszczególnych etapów od 
jesieni 2017 r. Najpierw z powo-
dzeniem przeszli etap szkolny, 
potem rejonowy, a następnie 
wojewódzki. Na każdym eta-
pie musieli wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami wykraczają-
cymi poza podstawę programo-
wą. Organizatorem i ogólnopol-
skim koordynatorem konkursu 
jest Mazowiecki Kurator Oświa-
ty działający w porozumie-
niu z pozostałymi kuratorami 
oświaty. Podczas przygotowań 
chłopców wspierała Aleksandra 
Budzińska.

(red), fot. SP Ostrowite

– Mam nadzieję, że macie 
poczucie, że trzy lata temu do-
konaliście właściwego wyboru, 
stawiając na naszą szkołę – mó-
wił dyrektor ogólniaka Sławomir 
Pawłowski. – Zapisaliście godnie 
kolejną kartę historii naszej szko-
ły, podobnie jak ubiegłoroczni 
absolwenci, a dziś studenci reno-
mowanych uczelni – Wojskowej 
Akademii Technicznej, Politech-
nika Gdańska czy Warszawska. 
Drodzy uczniowie, to właśnie dziś 
kończy się najpiękniejszy etap 
waszego życia. Niezależnie od 
tego, co o nim myślicie, będzie-
cie do niego wracać przez całe 

dorosłe życie. Teraz przed wami 
otwiera drzwi długo oczekiwana 
dorosłość. To życie na własny ra-
chunek, gdzie nie ma gotowych 
recept. Od dziś każdy z was staje 
przed koniecznością wytyczenia 
sobie celów dorosłości. To bardzo 
ważne, by zrozumieć, że najpierw 
trzeba znaleźć cel, a później dro-
gę. Jestem absolutnie przekona-
ny, że jesteście przygotowani do 
tego, by samodzielnie kreować 
swoją przyszłość. 

W czasie uroczystości nagro-
dzeni zostali najlepsi uczniowie. 
W ważnej chwili trzecioklasistom 
towarzyszyli rodzice, którzy od-

bierali listy gratulacyjne. Grono 
pedagogiczne doceniło też liczne 
osiągnięcia konkursowe i spor-
towe. Nie brakowało występów 
wokalnych.

Po części oficjalnej tradycji 
stało się zadość i maturzyści wy-
szli przed budynek szkoły, gdzie 
pozowali do wspólnych zdjęć, ale 
też omawiali dalszą, mniej oficjal-
ną część świętowania. 

Teraz przed maturzystami 
miesiąc wypełniony egzamina-
mi maturalnymi. Najbliższy już 
w piątek 4 maja. Uczniowie zmie-
rzą się z językiem polskim. 

Tekst i fot. (ToB)
Jestem absolutnie przekonany, że jesteście przygotowani do tego, by 
samodzielnie kreować swoją przyszłość – mówił dyrektor Sławomir Pawłowski

W uroczystości wzięli udział (od lewej): przewodniczący rady rodziców 
Jarosław Wesołowski i ks. dr Andrzej Krasiński, proboszcz parafii 
św. Trójcy w RypinieW historycznej chwili maturzystom towarzyszyli rodziceTeraz przed trzecioklasistami maraton egzaminacyjny
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Są oni zawsze mile widziani 
w szkolnych murach, a uroczysta 
akademia jest wyrazem pamięci 
i  wdzięczności za ich pracę. Swą 
obecnością uroczystość zaszczyci-
li również: wójt Dariusz Kolczyń-
ski, proboszcz parafii w Skrwilnie 
ks. Władysław Jagiełło, przewod-
nicząca rady rodziców Alicja Paw-
łowska.

– Uczniowie ZS przygotowa-
li ciekawy program artystyczny 
z przymrużeniem oka. Zapre-
zentowali zabawne scenki na-
wiązujące do pracy nauczyciela, 
wprowadzając wszystkich w hu-
morystyczny nastrój. Nie zabrakło 
popisów wokalnych w wykonaniu 

młodszych dzieci. Emerytowa-
ni nauczyciele, dziękując za za-
proszenie, wyrazili swoją radość 
ze spotkania w szkole, która na 
zawsze będzie im bliska. Specjal-
na galeria, która prezentowała 
zdjęcia z czasów, gdy sami byli 
czynnymi pedagogami, wzbu-
dziła wielkie zainteresowanie 
i miłe komentarze – mówi Joan-
na Wierzchowska z Zespołu Szkół 
w Skrwilnie.

Akademię wraz z uczniami 
przygotowali nauczyciele: Iwona 
Szczepańska, Marlena Wysocka, 
Anna Grzegorzewska, Aleksandra 
Pawłowska i Grzegorz Kowalski.

(ak), fot. nadesłane

– „Lekkoatletyka dla każ-
dego” to nie tylko treningi. To 
również ciekawe spotkania ze 
znanymi sportowcami, zawie-
ranie nowych znajomości pod-
czas wyjazdów na zawody Ldk, 
Eventy Ldk i obozy sportowe. To 
atrakcyjne zajęcia, na których 
wykorzystujemy nowy, ciekawy i 
kolorowy sprzęt sportowy, zaku-
piony dzięki organowi prowadzą-
cemu Zespół Szkół w Skrwilnie. 
Nasze zajęcia dają wiele radości 
i satysfakcji z aktywności fizycz-
nej, rywalizacji z rówieśnikami 
i zdobywania nowych umiejęt-
ności – opisuje projekt Joanna 
Wierzchowska z ZS Skrwilno.

21 kwietnia uczniowie 
uczęszczający na zajęcia Ldk 
wraz z opiekunami mieli okazję 
poznać smak rywalizacji w tzw. 
biegach masowych. Mimo po-
czątkowych obaw związanych z 
udziałem w tak dużej imprezie 
wrócili bardzo zadowoleni, pełni 
niecodziennych wrażeń, z nowy-

mi doświadczeniami i zawarty-
mi znajomościami, obdarowani 
przez sponsorów pakietami, w 
skład których weszła m. in. ko-
szulka z logiem Ldk i OWM, po-
siłek, napój energetyczny i pro-
wiant na drogę powrotną. Oprócz 
tego każdy zawodnik po ukoń-
czeniu swojego biegu otrzymał 
pamiątkowy medal. Była również 
możliwość zrobienia sobie sel-
fie z gwiazdami sportu: Joanną 
Jóźwiak, Pawłem Czapiewskim, 
Pawłem Januszewskim oraz Se-
bastianem Chmarą.

W Ogólnopolskim Biegu 
„Lekkoatletyka dla każdego” 
OWM udział wzięło około 2500 
uczniów z klubów Ldk z całej 
Polski. W sobotę o godz. 8.00 
podjechał autokar z 20-osobową 
grupą Ldk z Wąbrzeźna i za-
brał skrwileńską dwudziestkę. 
Uczniowie pięknie prezentowali 
się w nowych, niebieskich ko-
szulkach, zasponsorowanych 
przez wójta gminy Skrwilno Da-

Skrwilno

Uczniowie ZS w Skrwilnie byłym nauczycielom
26 kwietnia w Zespole Szkół w Skrwilnie pojawili się wspaniali goście. Tradycją szkoły pielęgnowaną od lat jest spotkanie z emerytowa-
nymi nauczycielami.

oko w oko z gwiazdami sportu
SKRWILNO  Młodzież ze szkół w Skrwilnie, Okalewie i Skudzawach wzięła udział w wyjątkowym przedsię-
wzięciu „Lekkoatletyka dla każdego”. Dzięki temu zwiedzili stadion PGE Narodowy i mieli okazję obcować 
z gwiazdami sportu

Lp. Nazwisko i imię Kategoria
(rocznik/płeć)

Szkoła Miejsce/Liczba
uczestników biegu

1. Górtatowska Roksana 2007 / K ZS Skrwilno 95 / 187
2. Gołębiewska Kamila 2007 / K ZS Skrwilno 114 / 187
3. Lewandowska Julia 2007 / K SP Okalewo 126 / 187
4. Wojciechowska Weronika – 36p 2007 / K ZS Skrwilno 37 / 188
5. Wiśniewska Malwina 2007 / K SP Skudzawy 111 / 188
6. Murawska Klaudia 2007 / K SP Okalewo 112 / 188
7. Manelska Weronika 2007 / K ZS Skrwilno 146 / 188
8. Meller Dominika 2007 / K SP Okalewo 175 / 188
9. Szałwińska Kinga 2007 / K ZS Skrwilno 188 / 188
10. Kalinowski Mateusz – 3p 2007 / M ZS Skrwilno 50 / 128
11. Szczepański Paweł 2007 / M ZS Skrwilno 94 / 131
12. Sobociński Franciszek 2007 / M SP Okalewo 123 / 131
13. Kolczyńska Julia 2006 / K ZS Skrwilno 55 / 141
14. Rybinkowska Karina 2006 / K ZS Skrwilno 79 / 141
15. Łasińska Julia 2006 / K ZS Skrwilno - / -
16. Celebucki Michał 2006 / M ZS Skrwilno 107 / 168
17. Narodzonek Weronika – 20p 2005 / K ZS Skrwilno 41 / 137
18. Celebucka Natalia 2005 / K SP Okalewo 56 / 137
19. Żbikowska Weronika 2005 / K SP Okalewo 117 / 137
20. Kolczyński Jan – 4p 2005 / 5 ZS Skrwilno 55 / 101

riusza Kolczyńskiego, specjalnie 
dla skrwileńskich lekkoatletów. 
Oprócz koszulek każdy uczestnik 
otrzymał wyprawkę na wyjazd.

– Piękny, słoneczny, sobot-
ni dzień, kolorowe koszulki na 
trybunach PGE Narodowego, 
uśmiechnięte buzie dzieci z ca-
łej Polski na długo pozostaną 
w pamięci. Z Warszawy ucznio-
wie przywieźli mnóstwo po-
zytywnych emocji związanych 
ze sportową rywalizacją. Ci, co 
nie byli, niech żałują. W ogólnej 
klasyfikacji nasi biegacze wypa-
dli nieźle, zdobywając razem 63 
punkty. Biegali na dystansie 600 

m w kategoriach wiekowych po-
dzielonych według wieku i płci – 
dodaje Wierzchowska.

– Dziękujemy naszym opie-
kunom: Łukaszowi Watkowskie-
mu i Andrzejowi Kosińskiemu 
za to, że byli z nami, wszystkim 
sponsorom za upominki,  a szcze-
gólnie wójtowi gminy Skrwil-
no Dariuszowi Kolczyńskiemu, 
który swoim zaangażowaniem 
wspiera nas od początku – przy-
znają zgodnie uczniowie grupy 
„Lekkoatletyka dla każdego” ze 
Skrwilna.

(ak), fot. nadesłane
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Rypin

Zaglądali w gwiazdy
Rypińska AstroBaza oferuje mieszkańcom miasta 
i okolic szereg atrakcji. W ostatnich dniach odbyły się 
kolejne obserwacje.

wicestarosta o przyrodzie
RYPIN  W miniony wtorek w rypińskiej książnicy Marek Tyburski poprowadził prelekcję pod nazwą 
„Przyroda powiatu rypińskiego”. Wykład był nawiązaniem do wydanej w 2017 roku książki o tym sa-
mym tytule

Publikacja jest wynikiem fa-
scynacji autora przyrodą naszego 
regionu. Marek Tyburski, który 
w 2001 roku uzyskał tytuł dok-
tora nauk rolniczych na Uniwer-
sytecie Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie, od lat pasjonuje się 
środowiskiem przyrodniczym 
powiatu rypińskiego, jego ochro-
ną oraz pokazywaniem pięk-
na i bogactwa otaczającej nas 
natury. Jest również autorem 
czterech prac naukowych i kil-
kunastu artykułów dotyczących 
problemów występujących w rol-
nictwie i sadownictwie. Niniejsza 
praca to kontynuacja publikacji, 
która ukazała się w 2013 roku.

– Ziemia rypińska to centrum 
niepowtarzalnych, urokliwych 
zakątków naturalnych – przy-
znaje Marek Tyburski. – Obser-

wując powiat przez pryzmat 
krajobrazu oraz występujących 
warunków naturalnych, możemy 
dostrzec wielogatunkowe okazy 
flory i fauny, które budzą zain-
teresowanie zarówno począt-
kujących jak i doświadczonych 
miłośników przyrody. Walory 
środowiska zewnętrznego wystę-
pujące na terenie naszego powia-
tu nie tylko przyciągają badaczy 
i fotografów, lecz również osoby 
ceniące spokój o kontakt z natu-
rą. Charakterystyczne ukształto-
wanie terenu wraz z centralnym 
położeniem prowadzi do krzyżo-
wania się szlaków różnorodnych 
gatunków zwierząt, tworzących 
rozbudowany ekosystem przy-
rodniczy. Zróżnicowana forma 
terenu, na którym przeważają 
obszary leśne i akweny wodne to 

wymarzone miejsce dla miłośni-
ków aktywnego wypoczynku na 
łonie natury. Na terenie naszego 
powiatu znajduje się 25 jezior, 
bogatych w rozmaite gatunki 
ryb, o powierzchni powyżej 1 ha. 
Natomiast Dolina Drwęcy, w któ-
rej  ze względu na czystość wody 
występują ryby łososiowate to 
obowiązkowy przystanek entu-
zjastów wędkarstwa. Przyroda 
powiatu rypińskiego jest bogata 
w różnorodność gatunków. War-
to ją dostrzec, docenić i uszano-
wać.

Publikacja została wyda-
na dzięki dofinansowaniu przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Każdy mógł liczyć na dedykację autora

Walory przyrodnicze powiatu przedstawił Marek TyburskiSpotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem
Zgromadzonych w bibliotece gości 
powitał dyrektor Marek Taczyński

Uczestnicy obejrzeli po-
wierzchnię Księżyca przez tele-
skop Skywatch i Meade znajdu-
jący się pod kopułą AstroBazy. 
Można było również się dowie-
dzieć, jak wykorzystać aparat 
fotograficzny do prostych ob-
serwacji astronomicznych i two-
rzenia astrofotografii. Obserwa-

cje poprowadzili: W. Mulcon i M. 
Murawski. Organizatorzy dzię-
kują za spotkanie wszystkim 
uczestnikom i zapraszają na 
kolejne ciekawe doświadczenia 
w AstroBazie.

(ak)
fot. nadesłane

Konkurs zorganizowała i prze-
prowadziła logopeda Małgorza-
ta Piasecka. W rywalizacji wzięli 
udział uczniowie z klas I-IV. Dzieci 
recytowały wiersze zawierające 
trudności artykulacyjne. Jury wy-
łoniło najlepszych recytatorów.

Pierwsze miejsce zdobyła 
uczennica kl. III b Katarzyna No-
wakowska. Drugie miejsce zajęła 

uczennica klasy IV b Anna Kamiń-
ska. Na trzecim miejscu uplasowa-
ła się Maja Sadowska z kl. Ib.  Jury 
wyróżniło również Jakuba Strózika 
z kl. III b oraz Jakuba Ostrowskie-
go ucznia kl. I b. Wszyscy uczest-
nicy konkursu zostali obdarowani 
nagrodami ufundowanymi przez 
radę rodziców.

(ak), fot. nadesłane

Łamali języki
24 kwietnia w Szkole Podstawowej w Skrwilnie odbył 
się konkurs logopedyczny pod hasłem „Wierszyki ła-
miące języki”.

Skrwilno
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Błędny adres przelewu? Nic straconego  

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o usłu-
gach płatniczych. Po zmianach możliwe będzie odzyskanie pie-
niędzy błędnie przelanych na konto odbiorcy. Dotychczas środki 
były zwracane jedynie decyzją sądu. Teraz błędnie wskazany 
odbiorca od razu otrzyma informację od banku o zaistniałej 
sytuacji. Jeśli dobrowolnie nie odda pieniędzy, możliwa będzie 
egzekucja środków. 

E-legitymacje w szkołach 

W piątek 27 kwietnia weszło w życie rozporządze-

nie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych 

i innych druków szkolnych. Zgodnie z jego zapi-

sami, od września tego roku szkoły będą mogły 

wydawać uczniom, a także niepełnosprawnym 

dzieciom w przedszkolach – legitymacje szkolne 

oraz legitymacje przedszkolne w postaci papie-

rowej ( jak dotychczas) lub e-legitymacje szkolne 

i przedszkolne. 

Lekcje z konstytucji  

W dniach 4-8 czerwca w całym kraju będą odbywać 
się lekcje na temat konstytucji, w ramach piątej edy-
cji Tygodnia Konstytucyjnego. Z młodzieżą będą roz-
mawiać adwokaci, sędziowie, pracownicy organizacji 
pozarządowych, radcowie prawni i studenci prawa. 
Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie im. prof. Zbi-
gniewa Hołdy. Do tej pory z zajęć skorzystało blisko 
130 tys. uczniów. W tym roku tematem przewodnim 
będzie znaczenie wyborów i samorządności. Nadzór 
merytoryczny nad materiałami sprawuje prof. Marcin 
Matczak, a patronem honorowym jest dr Adam Bod-
nar, rzecznik praw obywatelskich.  

Wyższa renta socjalna  

7 maja w Sejmie RP odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Projekt przewidu-je podwyższenie tego rodzaju świadczenia o blisko 160 zł, do kwoty 1029,80 zł brutto (878,12 zł „na rękę”). Nowelizacja ustawy ma wejść w życie 1 września 2018 roku, ale renty w nowej wysokości będą wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Na zmianach ma skorzystać około 280 tys. osób. 

Walczą z uzależnieniami  

Ponad 680 tysięcy złotych z budżetu województwa tra�  w tym roku 
na realizację programów pro� laktycznych, propagujących walkę z al-
koholizmem oraz narkomanią, a także projektów wsparcia dla rodzin 
osób uzależnionych, między innymi z terenów wiejskich. Zarząd wo-
jewództwa rozstrzygnął trzy konkursy przeznaczone dla organizacji 
pozarządowych, które realizują projekty przeciwdziałania uzależnie-
niom. Wsparcie otrzymało m.in. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony 
Zdrowia w Kowalewie Pomorskim. 

Szansa na nową stołówkę  

Do 17 czerwca szkoły podstawowe z naszego 
województwa mogą rejestrować się w konkur-
sie „Extra Szkolna Stołówka”, dzięki któremu 
mają szansę wygrać remont stołówki o war-
tości 30 tys. zł. Zgłoszenia może dokonać 
dyrektor placówki lub inna osoba dorosła za 
jego zgodą. Wystarczy wejść na stronę www.
extrastolowki.pl. Nagrody główne tra� ą do pię-
ciu szkół, a wszystkie zarejestrowane otrzymają 
materiały edukacyjne w formie elektronicznej, 
przygotowane przez ekspertów Federacji Pol-
skich Banków Żywności.

Surowe prawo zapewni bezpieczeństwo? 

Resort sprawiedliwości przygotował program reform „Sprawiedliwość 
i bezpieczeństwo”. Wśród propozycji znalazły się m.in. kara 15 dni 
więzienia – krótki pobyt w więzieniu ma być przestrogą na całe życie 
dla osób, które tylko incydentalnie weszły w kon� ikt z prawem, a dziś 
dostają wyroki w zawieszeniu; surowe kary dla drobnych złodziei – za 
kradzież zuchwałą, np. wyrwanie komuś torebki na ulicy, ma grozić od 
6 miesięcy do 8 lat więzienia, podczas gdy dziś sprawcy płacą zwykle tylko 
grzywny; skuteczne ściganie lichwiarzy – nowe prawo wyraźnie zde� niuje, 
które pożyczki mają charakter lichwiarski i umożliwi skuteczne ściganie na-
ciągaczy. Szczegółowy program jest dostępny na stronie www.ms.gov.pl.
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Ostatnie dni na wnioski
DOPŁATY  Dobiega końca kampania przyjmowania wniosków 
o dopłaty bezpośrednie. Tym, którzy nie złożyli wniosku w in-
ternecie, pozostało na to zaledwie kilka dni

Biura Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa 
organizują dni otwarte, podczas 
których rolnicy mogą uzyskać 
pomoc przy wypełnianiu wnio-
sków. Niektóre powiatowe biura 
poszły o krok dalej i zorganizo-
wały mobilne biura. Pracownicy 
agencji jeżdżą w teren wyposa-
żeni w komputery z dostępem 

do internetu i pomagają rolni-
kom. 

Gospodarze, którzy nie mają 
dostępu do internetu mogą sko-
rzystać ze stanowisk kompute-
rowych dla wnioskodawców we 
wszystkich biurach powiato-
wych agencji w całym kraju.

Czas na złożenie dokumen-
tów teoretycznie mija 15 maja. 

Ale w praktyce aż do 11 czerw-
ca możliwe będzie przesłanie 
wniosku. Wówczas jednak nale-
ży się liczyć z obniżeniem płat-
ności o 1 proc. za każdy roboczy 
dzień opóźnienia. Zmiany w już 
złożonym wniosku można na-
nosić bez żadnych sankcji do  
1 czerwca.

(pw)

ASF

Śmierć dzikom
Samorząd rolniczy oficjalnie wystąpił z prośbą o pod-
jęcie działań, które przyniosą zmniejszenie liczby dzi-
ków w kraju.

Wniosek izb rolniczych został 
sformułowany 21 marca. Dotyczy 
przeprowadzenia odstrzału, któ-
rego skutkiem będzie zmniejszenie 
zagęszczenia dzików do 0,1 sztuki 
na 1 km kwadratowy. Póki co rol-
nicy nie uzyskali odpowiedzi na tę 
prośbę. 

Odstrzał zwierząt miałby 
uchronić gospodarstwa przed ASF. 
Niektórzy wskazują jednak na 
to, że tak znaczne zmniejszenie 
populacji może doprowadzić do 
zwiększenia zagrożenia kleszczami. 
Zdaniem biologów, dziki niszczą 
siedziby drobnych gryzoni, a te są 
pierwszymi żywicielami kleszczy. 
Gdy dzików zabraknie, zwiększy 
się liczba gryzoni, a co za tym idzie 
także kleszczy.

Borelioza roznoszona przez 
kleszcze to najpopularniejsza obec-
nie choroba przewlekła występują-
ca u rolników. Może ją przenosić 
nawet co drugi pajęczak.

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Rynek mleka

Nierówni przy umowie 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta przebadał umowy zawierane między 
rolnikami i mleczarniami. Wnioski są ciekawe.

W ubiegłym roku weszła 
w życie ustawa o przewadze 
kontraktowej. Jest to sytuacja, 
gdy istnieje znaczna różnica 

ekonomiczna między stronami 
zawierającymi umowę (np. mię-
dzy rolnikiem i wielkim prze-
twórcą mleka). Ustawa miała 

dotyczyć głównie przemysłu 
rolno-spożywczego, więc UOKiK 
rozpoczął od zbadania, czy nowe 
przepisy są stosowane w branży 
mleczarskiej.

Urzędnicy znaleźli nieprawi-
dłowości, z których najczęstszą 
było stosowanie w umowach 
z rolnikami klauzuli o wyłącz-
ności. Według niej, rolnik musi 
wydać mleczarni całe swoje 
wyprodukowane mleko. W nie-
których umowach pojawiały się 
zapisy o tym, że rolnik nie może 
utrzymywać żadnych kontaktów 
z konkurencyjnymi firmami. 
W efekcie prowadziło to do za-
kazu zmieniania odbiorcy mle-
ka. Uwagi budzą także zapisy 
dające mleczarni prawo zerwa-
nia umowy bez wypowiedzenia.

(pw) 
fot. pixabay/ilustracyjne

Kosztowne OSN
Obszary OSN, czyli narażone na zanieczyszczenie azo-
tem pochodzenia rolniczego, miały być ograniczone 
do pewnych stref. Stało się inaczej i cały kraj uzna-
no za obszar narażony. Co za tym idzie, na rolników 
spadną nowe obowiązki.

Uprawa

Najbardziej dokuczliwe bę-
dzie zagospodarowanie nawozów 
naturalnych. Zgodnie z zapisami, 
okres ich przechowywania został 
wydłużony do 5 miesięcy w przy-
padku obornika i 6 miesięcy 
w przypadku gnojowicy. Według 
szacunków, niemal połowa go-
spodarstw nie spełnia obecnie 
tych wymogów. Te mniejsze mają 

czas na dostosowanie do końca 
2024 roku. Na razie nie wiado-
mo, skąd mają pochodzić fundu-
sze na dostosowanie. Rolnikom 
trudno będzie udźwignąć ciężar 
inwestycji. Mówi się o udzielaniu 
nisko oprocentowanych poży-
czek, które miałyby być w poło-
wie umarzane. 

(pw)

Wystawa szynszyli
Hodowla zwierząt futerkowych nie jest obecnie pew-
nym biznesem. Mimo to nie brakuje osób, które 
uczyniły z niej sposób na życie. 2 i 3 czerwca spotkają 
się podczas 11. Kujawsko-Pomorskiego Seminarium 
i Wystawy Szynszyli.

Wydarzenie

Szynszyle to zwierzęta po-
chodzące z Ameryki Południowej. 
W Polsce pojawiły się dopiero po 
II wojnie światowej. Są łagodne, 
mają jednak swoje upodobania co 
do miejsca pobytu oraz diety. Nie 
lubią przebywać w przewiewnych 
miejscach, więc hodowcy umiesz-
czają klatki w zamkniętych po-
mieszczeniach. Jeśli chodzi o ży-
wienie, szynszyle nie przepadają za 
świeżymi roślinami. Idealne są dla 

nich nasiona i suche rośliny. 
Gryzonie można nabyć w każ-

dym sklepie zoologicznym. Mają 
także wartość gospodarczą. Far-
merzy przywiązują wielką wagę do 
tego, by szynszylom żyło się do-
brze. Mają wówczas piękne futro. 
Cykl produkcyjny trwa do 9 miesię-
cy. Futro najwyższej jakości może 
osiągać cenę nawet kilkuset złotych, 
standardowe ok. 100 zł. W hodowli 
liczy się rodowód zwierząt oraz ich 
krzyżowanie w celu osiągnięcia naj-
wyższej jakości futer. 

Zgłoszenia osób chętnych do 
wzięcia udziału w seminarium są 
przyjmowane do 22 maja pod nu-
merem tel. 695 930 624. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Jubileuszowe 
niespodzianki
Rok 2018 jest jubileuszowy nie tylko dla Polski. To tak-
że setne urodziny traktorów jednej z największych 
firm zajmujących się produkcją maszyn rolniczych - 
John Deere. 

Mechanizacja

Firma założona w XIX wieku 
przez kowala Johna Deera produ-
kowała maszyny rolnicze, głównie 
pługi. W 1918 roku weszła na nową 
ścieżkę rozwoju. Wykupiła jeden 
z mniejszych zakładów i wypuści-
ła na rynek pierwszy ciągnik spa-
linowy o nazwie Waterloo Boy. Od 
początku maszyny miały zielono-
żółtą barwę. 

Aby uczcić rocznicę, John De-
ere proponuje rolnikom promocję. 
Do każdego zakupionego ciągnika 
o mocy 100 KM i powyżej rolnik 

otrzyma skrzynię narzędziową 
wraz z adekwatnym do modelu 
ciągnika wyposażeniem. Zestawy 
zostały przygotowane we współ-
pracy z firmą King Tony. Znajdują 
się w nich standardowe i głębokie 
nasadki, odwracalny mechanizm 
zapadkowy i akcesoria, zestawy 
kluczy nasadowych, płaskooczko-
wych lub imbusowych, szczypce, 
młotki, pilniki, zestawy wybija-
ków, obcinaki, piły oraz taśmy 
miernicze.

(pw)
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Wszawica – kiedy głowa swędzi
CHOROBY  Pedikuloza to powszechny problem, który występuje we wszystkich krajach świata. Nie 
oznacza to jednak, że nie jest wstydliwy. Żaden z rodziców nie cieszy się, gdy dziecko przynosi do 
domu wszy. Jak sobie radzić z tą chorobą pasożytniczą?

Wszy głowowe lubią duże 
zbiorowiska ludzkie, a że szczegól-
nie upodobały sobie dzieci i mło-
dzież, to najczęściej bytują w żłob-
kach, przedszkolach, akademikach, 
internatach. Warto pamiętać, że 
do zakażenia może dojść w każ-
dym wieku, więc miejscami ry-
zyka są też np. noclegownie czy 
koszary. Najbardziej narażone 
są jednak dzieci w wieku 3-12 lat, 
głównie ze względu na nie w pełni 
wykształcone nawyki higieniczne, 
np. używanie cudzego grzebienia 
czy szczotki, pożyczanie nakrycia 
głowy.

Jak rozpoznać pasożyta?
Wesz jest owadem o długo-

ści 2-3 mm, koloru białawego do 
szarego. Jej cykl życiowy trwa do 
4 tygodni i w tym czasie zmienia 
postać od jaja (gnidy) przez trzy 
formy larwalne do postaci doro-

słej. Po 35 dniach dorosłe osobniki 
zdychają. Co ciekawe, poza głową 
człowieka przetrwają maksymal-
nie dwa dni.

Samica wszy składa 100-300 
jaj, które mocno trzymają się wło-
sów, bo są zaopatrzone w substan-
cję klejącą. Wyglądają jak ziarna 
sezamu. Trudno jej usunąć. Mogą 
być widoczne w okolicy ciemie-
niowej i potylicznej głowy oraz za 
uszami. Po tygodniu z jaj wylęgają 
się wszy. Potrzebują około 21 dni, 
żeby osiągnąć dojrzałość płciową. 
Wtedy znów składają jaja i cykl się 
powtarza.

Objawy
Choroba objawia się uporczy-

wym swędzeniem skóry głowy. 
Zdarza się, że jest ona miejscami 
zaczerwieniona, szczególnie za 
uszami bądź na linii włosów. Mogą 
występować małe ranki, jako efekt 

drapania. To szczególnie niebez-
pieczne, bo może przez nie dość 
do zakażeń bakteryjnych i grzybi-
czych. W skrajnych przypadkach 
dużego zaniedbania higienicznego 
na głowie tworzy się kołtun, czyli 
zlepek włosów, ropy i surowicy.

Leczenie
Po pierwsze, w przypadku 

stwierdzenia obecności pasożyta 
u jednego członka rodziny, warto 
objąć leczeniem wszystkich. Sto-
suje się preparaty likwidujące pa-
sożyty, można je kupić w aptece 
bez recepty. Mają postać lotionów, 
żeli, szamponów, kremów. Po wy-
konaniu zabiegu włosy przecze-
sujemy gęstym grzebieniem, by 
usunąć gnidy i wszy. Grzebień po 
użyciu należy wyparzyć. Po ty-
godniu zabieg powtarzamy. Nie 
wolno stosować u ludzi prepara-
tów przeznaczonych dla zwierząt. 

Mogą wykazywać działanie tok-
syczne bądź drażniące.

Pozbycie się pasożytów ze 
skóry głowy to pierwszy krok. 
Kolejnym jest wypranie poście-
li, ręczników w temperaturze  
60 st. C (niższa nie zniszczy owa-
dów) i wyprasowanie ich gorą-
cym żelazkiem, szczególnie przy 
szwach. Odzież, której nie można 
prać w tak wysokiej temperaturze 
należy spryskać preparatem owa-
dobójczym i zamknąć w torbie fo-
liowej na 10 dni, potem wyprać jak 
zwykle. Pluszaki wyprać lub za-
mrozić na dwie doby. Grzebienie, 
szczotki, ozdoby do włosów albo 
wyrzucić, albo wygotować.

Wszy w szkole
Dyrektor placówki zarządza 

kontrolę czystości skóry głowy 
wszystkich osób w grupie lub kla-
sie oraz wszystkich pracowników 

placówki, z zachowaniem zasady 
intymności (kontrola indywidual-
na w odrębnym pomieszczeniu). 
Wyniki kontroli trafiają do dyrek-
tora. Placówka informuje rodzi-
ców o wystąpieniu wszawicy i za-
leca codzienną kontrolę czystości 
głowy u dzieci oraz domowników. 
Dyrektor indywidualnie informuje 
rodziców dzieci, u których stwier-
dzono wszawicę, o konieczności 
natychmiastowej likwidacji cho-
roby z użyciem dostępnych pre-
paratów. Może zaproponować, by 
dzieci w czasie kuracji nie uczest-
niczyły w zajęciach, ale nie może 
im tego zabronić. Po 7-10 dniach 
zarządzona jest kolejna kontro-
la czystości głów w klasie/grupie 
i u pracowników.

oprac. (aba) 
na podst. mat. GIS

fot. pixabay

MIT: Wszawica wynika z brodu i braku higieny.
FAKT: Dbałość o higienę osobistą i status społeczny nie mają wpływu na 
częstość występowania wszawicy. Może się nią zarazić każda osoba przez 
kontakt z chorym lub jego rzeczami osobistymi.

MIT: Wszy potrafią skakać o pływać.
FAKT: Pasożyty przemieszczają się wyłącznie przez pełzanie. Zarażenie wy-
stępuje w wyniku bliskiego kontaktu z chorym lub jego rzeczami osobistymi.

MIT: Osobie dotkniętej wszawicą należy ogolić głowę. 
FAKT: Nie należy golić głowy chorego. Powstałe podczas zabiegu mikro-
uszkodzenia są wrotami dla zakażeń bakteryjnych i grzybiczych, mogą więc 
przedłużać proces leczenia. Wystarczy zastosować dostępne w aptekach 
preparaty.

MIT: Wszawica jest wyłącznie problemem estetycznym.
FAKT: Wszawica jest także problemem zdrowotnym. Powoduje wystąpienie 
swędzących grudek zapalnych, które po zadrapaniu mogą ulec wtórnym 
zakażeniom bakteryjnym.

MIT: Zwierzęta domowe mogą być źródłem wszy.
FAKT: Wesz ludzka nie bytuje na zwierzętach.

MIT: Dokładne umycie głowy szamponem pozwoli pozbyć się wszy.
FAKT: Wszy, dzięki specjalnym odnóżom i pazurkom czepnym, silnie 
przytwierdzają się do włosów. Gnidy są przyczepiane do włosów specjalną 
wydzieliną, która nie rozpuszcza się w wodzie i jest trudna do usunięcia.

Mity i fakty o wszawicy

Do zakażeń dochodzi najczęściej w szkole
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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 do nabycia w sekretariacie MCK. Szczegółowe 
informacje oraz zapisy grupowe w sekretariacie MCK przy ul. Piłsudskiego 22 
lub pod nr. tel. 54 287 24 40. Liczba miejsc ograniczona.

 Golub-Dobrzyń
 Do 6 maja w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni jest dostępna ekspozy-

cja prac Henryka Hereca poświęcona Chopinowi i jego muzyce. Na wszystkich 
obrazach obecny jest motyw klawiatury, a na wielu pojawia się zarys fortepianu. 
Henryk Herec urodził się w Warszawie w 1928 roku. Studiował w Grafik Skola 
Malmo w pracowni prof. Bertil Lundberg, „Deko” Skola w pracowni prof. A. 
Grundsod oraz na Wydziale Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu w Lu-
blinie. Przez rok był stypendystą Svenska Institutet w Sztokholmie.

 13 maja na Zamku Golubskim odbędzie się XVIII Przegląd Zespołów Lu-
dowych. Jest to cykliczna impreza propagująca kulturę ludową oraz zrzeszająca 
osoby zainteresowane folklorem. Ponadto jej celem jest integracja i wzmoc-
nienie tożsamości środowisk wiejskich. Dodatkowym urozmaiceniem będzie 
konkurs sprawnościowy, w którym wezmą udział młodzieżowe drużyny Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Przeprowadzony zostanie w pięciu dyscyplinach, 
podobnie jak w ubiegłym roku: strzelanie z kuszy, bieg (na czas) z taczką, rzut 
balotem (kostką) słomy przy pomocy wideł na odległość, rzut podkową i wyścig 
na „nartach Bolkowych”.

 Wąbrzeźno
 Wąbrzeski Dom Kultury przygotował zajęcia plastyczne dla najmłodszych 

oraz ich rodziców. Dzieci, które ukończyły 7 lat, mogą wziąć udział w warszta-
tach plastycznych pn. „Cuda dla mamy”. Spotkanie odbędzie się 7 maja w godz. 
17.00-18.00. 

 6 czerwca o godz. 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury planowany jest 
Turniej szachowy skierowany do dzieci i młodzieży. Uczestnicy grać będą pod 
okiem Arkadiusza Żabińskiego. Każdy młody zawodnik, bez względu na stopień 
zaawansowania, może spróbować swoich sił w królewskiej grze. Po rozegraniu 
wszystkich partii (systemem „każdy z każdym”), zostaną wyłonieni zwycięzcy. 
Wszyscy, którzy chcieliby wziąć udział w turnieju, mogą zapisywać się w Dziale 
Animacji Kultury WDK osobiście, tel. 56 688 17 27 wew. 24. 

 Rypin
 W sobotę 5 maja na placu przy ul. Nowy Rynek o 10.00 ruszy ma-

jówkowa impreza plenerowa. Zaprezentują się lokalni artyści m.in. z Dziecięco-
Młodzieżowej Grupy Estradowej i Dziecięcej Akademii Rozwoju. Na sce-
nie pojawią także dzieci z przedszkoli, przedstawiciele klubów seniora oraz 
Miejska Orkiestra Dęta. Nie zabraknie również ogólnopolskiej akcji zbiórki 
krwi „Motoserce” oraz pokazów motocyklowych (wstępnie ruszą około 14.00). 
Wieczorem scena będzie należała do muzyków. Pojawią się akcenty disco 
polo, ale główną gwiazdą będzie w tym roku Dawid Kwiatkowski. To wokalista 
młodego pokolenia, który wydał już cztery albumy studyjne. Zaczynał w 2013 
roku z płytą „9893”. W styczniu tego roku Kwiatkowski opublikował singiel 
„Jesteś”, promujący nadchodzące wydawnictwo. Wokalista jest laureatem 
Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego i europe-
jskiego wykonawcy. Koncert w Rypinie rozpocznie się około 21.00. 

 Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Filmów Amatorskich 
„Stopklatka”. Prace można nadsyłać do 27 sierpnia. Konkurs adresowany jest 
przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych, studentów oraz pozostałych miłośników amatorskiego filmowania. 
Tematyka jest dowolna, ale czas projekcji filmu nie może przekroczyć 30 minut 
(w uzasadnionych przypadkach organizator może wyrazić zgodę na dłuższy 
obraz). Zgłoszenia, wraz z płytą, należy nadsyłać do 27 sierpnia na adres: 
Rypiński Dom Kultury, ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin. Można zgłosić mak-
symalnie dwie produkcje. Organizatorzy przewidzieli pulę nagród finansowych 
i rzeczowych. 

 Brodnica
 Już po raz trzynasty, w dniach 15-17 czerwca, w Brodnickim Domu Kultury 

gościć będą amatorskie grupy teatralne z całej Polski. Ogólnopolski Festiwal 
Brodnica Uczta Teatralna – BUT potrwa trzy dni, a zainauguruje go 15 czer-
wca o 18.00 Aneta Todorczuk-Perchuć premierowym spektaklem „Matka, żona, 
kochanka”. Termin nadsyłania prac upływa 23 maja. O kwalifikacji decyduje 
kolejność zgłoszeń. Karty należy przesłać na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół 
Kultury i Sztuki „Bractwo”, ul. Przykop 43, 87-300 Brodnica, koniecznie z dop-
iskiem „BUT” lub mailowo: anetagiemza@wp.pl

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Filmowa majówka
GOLUB-DOBRZYŃ  W weekend 5-6 maja do Domu Kultury 
przyjedzie objazdowe kino Ferment. Publiczność będzie mo-
gła zobaczyć takie filmy jak: „Twarz”, „Pitbull. Ostatni pies” czy 
„Kobiety mafii”

Filmowa uczta rozpocznie 
się w sobotę w południe od pro-
pozycji dla dzieci – „Luis i obcy”. 
12-letni bohater czuje się samot-
ny. Nie ma przyjaciół, a jego ojciec 
ufolog Armin całe noce spędza 
przy teleskopie, szukając śladów 
życia w kosmosie. Z kolei dyrek-
tor szkoły chce wysłać Luisa do 
internatu poza miastem. Pewnego 
dnia na podwórku Luisa rozbija się 
UFO z załogą trzech wesołych ko-
smitów. Chłopiec zaprzyjaźnia się 
z obcymi i ukrywa ich przed swo-
im tatą, który jest przekonany, że 
kosmici są niebezpieczni. Próbując 
pomóc ufoludkom w powrocie na 
macierzystą planetę, Luis sam na-
biera ochoty na wielką kosmiczną 
podróż. Dubbing do filmu stworzy-
li: Małgorzata Kożuchowska, Jaro-
sław Boberek i Paweł Domagała. 

O 13.45 będzie można zobaczyć 
najnowsze dzieło Stevena Spielber-
ga – „Player One”. W 2045 roku lu-
dzie znajdują ukojenie w wirtualnej 
rzeczywistości. Jej twórca przed 

śmiercią postanawia cały majątek 
przekazać pierwszej osobie, która 
znajdzie ukryte w niej „wielkanoc-
ne jajo”. 

O 16.15 fani komedii roman-
tycznych zobaczą „Listy do M.3”. 
Akcja dzieje się w wigilię Boże-
go Narodzenia. W obsadzie m.in. 
Borys Szyc, Danuta Stenka, Piotr 
Adamczyk, Agnieszka Dygant i To-
masz Karolak.

Prawdziwym hitem sobotnie-
go programu jest „Twarz” w reży-
serii Małgorzaty Szumowskiej. To 
historia człowieka, który stracił 
twarz w wypadku. Po nowator-
skiej operacji wraca do rodzinnej, 
małej miejscowości, jednak musi 
zmierzyć się z nastawieniem lo-
kalnej społeczności, dla której stał 
się kimś obcym. W roli głównej 
wystąpił Mateusz Kościukiewicz, 
znany z takich produkcji jak: „Ba-
czyński”, „Gwiazdy” czy „Bez wsty-
du”. Niedawno film zdobył Złotego 
Niedźwiedzia (Grand Prix Jury) na 
Międzynarodowym Festiwalu Fil-

mowym w Berlinie. Seans w Go-
lubiu-Dobrzyniu rozpocznie się 
o 18.30. 

W sobotę wieczorem, o 20.30, 
będzie można wybrać się na „Ko-
biety mafii”. Akcja filmu toczy się 
w 2015 roku, gdy 40 proc. funkcjo-
nariuszy przyjętych do policji sta-
nowią kobiety. Poznajemy historię 
świeżo upieczonych funkcjonariu-
szek – Zuzy (Joanna Kulig) i Jadźki 
(Anna Dereszowska). Policjantki od 
początku muszą zmierzyć się nie 
tylko ze światem przestępczym, 
ale i z autorytetem starszych ko-
legów po fachu – Gebelsa (Andrzej 
Grabowski) i Majamiego (Piotr Stra-
mowski). Czeka je nie tylko walka 
z brutalnym światem mafii paliwo-
wej, ale także ze skorumpowany-
mi przełożonymi np. Izabelą Zych 
(Magdalena Cielecka).

W niedzielę 6 maja o 10.30 na 
ekranie ponownie zagości „Luis 
i obcy”. O 12.15 przyjdzie pora na 
kolejną golubską premierę – „Tam 
gdzie mieszka Bóg”. Mały Andrew 
ucieka z domu, by odszukać poło-
żone w górach sanktuarium Jezu-
sa. W ślad za chłopcem wyrusza 
czwórka jego oddanych, szkolnych 
przyjaciół. Razem przeżyją wiele 
niezapomnianych przygód na le-
śnym szlaku. To pierwszy w historii 
film z udziałem papieża Franciszka. 
W niedzielę będzie można jeszcze 
ponownie zobaczyć: „Player One” 
(14.00), „Twarz” (16.30), a filmowy 
weekend zakończy się seansem 
ostatniego „Pitbulla” – od 18.30. 

Bilety kosztują: 16 zł – normal-
ny, 13 zł – ulgowy, 11 zł – grupowy 
(dla grup liczących minimum 15 
osób). Rezerwacja wejściówek: re-
zerwacje@ferment.com.pl, tel. 797 
358 360. Przedsprzedaż biletów na 
stronie: ekobilet.pl/kino-ferment. 

(ToB)

Region

Szansa na wycieczkę
Samorząd województwa organizuje 12 pięciodnio-
wych wyjazdów na „zielone szkoły” w parkach kra-
jobrazowych. To bezpłatna oferta dla 40-osobowych 
grup uczniów i ich opiekunów. Trwa rekrutacja 
szkół. 

– To kolejne, tym razem dłuż-
sze wyjazdy do parków krajobrazo-
wych, które organizujemy z myślą 
o edukacji ekologicznej młodzieży 
oraz promocji najatrakcyjniejszych 
przyrodniczo miejsc w naszym re-
gionie. Zapewniamy ciekawe zaję-
cia w plenerze i wiele atrakcji. Prze-
kazana w ten sposób wiedza z całą 
pewnością zostanie w głowach na 
dłużej – mówi marszałek Piotr Cał-
becki.

„Zielone szkoły” to program 
pięciodniowych pobytów dzieci 
i młodzieży szkolnej (wraz z opie-
kunami) w parkach krajobrazo-
wych naszego regionu. Cel to wy-
poczynek połączony z intensywną 
edukacją przyrodniczą. Programy 
pobytów opracowali „zieloni edu-
katorzy” we współpracy z lokalny-
mi przedsiębiorcami działającymi 
w branży turystycznej.

Pobyty są organizowane na 

terenie wyspecjalizowanych ośrod-
ków edukacji ekologicznej. Ucznio-
wie mają zapewnione zakwate-
rowanie, wyżywienie, transport, 
pomoce dydaktyczne oraz zajęcia 
z zakresu edukacji ekologicznej, 
a także gry terenowe na terenach 
parków krajobrazowych.

Zaproszenie jest kierowane do 
uczniów klas IV-VIII szkół podsta-
wowych województwa kujawsko-
pomorskiego oraz gmin z sąsied-
nich województw, które znalazły 
się w obszarze parków krajobrazo-
wych oraz Parku Narodowego Bory 
Tucholskie. Formularze zgłoszenio-
we należy przesyłać na adres: zie-
lonaszkola@kujawsko-pomorskie.
pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Formularz do pobrania na stronie: 
www.kujawsko-pomorskie.pl. 

oprac. (ToB)

Fot. JacekPoremba na licencji 
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20:35 Ojciec Mateusz

05:10 Asterix i Obelix: Misja Kleopatra 
 - komedia
07:10 Jak uratować mamę - fi lm
08:45 Jaka to melodia? 
09:15 Wileńska majówka
09:25 Komisarz Alex odc. 139 - serial
10:25 Korona królów odc. 73 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu 
11:25 Wileńska majówka
11:40 Transmisja z uroczystości 
 - Święto Konstytucji 3 Maja 
13:05 25 lat TVP Polonia - koncert 
13:50 Wileńska majówka
14:05 Milenium kontra Tysiąclecie - fi lm 
14:55 Wileńska majówka
15:10 Ranczo Wilkowyje - komedia 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Polski grill odc. 8
18:30 Korona królów odc. 74 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 248 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:20 Karbala - fi lm 
00:25 Paryż na bosaka - komedia

05:30 Ukryta prawda odc. 217 - serial

06:40 Mango - Telezakupy 

08:45 Przyjaciele odc. 35 - serial 

09:15 Przyjaciele odc. 36 - serial 

09:45 Przygoda z pandą - fi lm

11:25 Piękna i Borys Bestia - komedia 

13:45 Na ostrzu: Ogień i lód - fi lm

15:30 Czy to ty, czy to ja Komedia 

17:45 Sknerus Komedia 

20:00 Potop odc. 2 - fi lm

22:55 Lucyfer odc. 10 s. 2 - serial

23:55 American Horror Story: Asylum 

 odc. 10 s. 2 - serial

00:50 Fatum - horror 

06:00 Detektywi w akcji odc. 82 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 5 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 6 - serial

08:00 Dzwoneczek i zaginiony skarb 

 - fi lm

09:45 Przyjaciel Świętego Mikołaja 

 - fi lm

11:45 Asterix podbija Amerykę - fi lm

13:35 Zwierzak - komedia 

15:25 Zawód szpieg - fi lm 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 407 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 408 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 192 - serial 

21:00 Jarhead II: W polu ognia 

 odc. 2 s. 1 - fi lm 

23:20 Bestia - fi lm 

01:05 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 4

05:50 To moje życie! odc. 281 s. 4

06:45 Dziesięć przykazań odc. 48 

 - serial 

07:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 86 s. 2 - serial 

08:45 Ace Ventura junior - fi lm

10:40 Małolaty u taty - komedia 

12:25 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm

13:45 Ostatni legion - fi lm

15:45 Mumia: Grobowiec cesarza 

 Smoka - fi lm 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 86 s. 2 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 87 s. 2 - serial 

20:00 Mamma Mia! - komedia

22:25 Pozew o miłość - komedia 

00:05 Oskar - komedia 

08:00 Wydarzenie aktualne 

08:15 Dezerterzy odc. 78

08:50 Wydarzenie aktualne 

09:30 Pan Wołodyjowski - fi lm

10:55 Pan Wołodyjowski - fi lm

12:25 Studio Kultura - rozmowy 

12:40 Yesterday - dramat

14:15 Czerwony papierowy stateczek 

 - fi lm

14:30 Chuligan literacki

15:00 Most na rzece Kwai - fi lm 

17:55 Rzecz Polska odc. 9

18:25 Mieczysław Karłowicz 

 - samotna wędrówka - fi lm 

19:20 Moja babcia prasowała 

 królewskie koszule - fi lm

19:35 Wydarzenie aktualne 

20:00 Po drugiej stronie globu 

22:20 Koncert muzyki 

 Mieczysława Karłowicza 

23:25 Dziennik fi lozofa odc. 128

23:40 Zmiana - fi lm 

00:55 Wydarzenie aktualne 

06:50 Był taki dzień odc. 551
06:55 O moim ojcu - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 80
08:35 Ukryte skarby odc. 28
09:10 Ogniem i mieczem odc. 2 - serial
10:05 Jak było?
10:45 Flesz historii 
11:05 Archiwum zimnej wojny odc. 1
11:35 Z nieba do nieba - fi lm
12:30 Wyśpiewana historia odc. 2
12:40 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:15 Sensacje XX wieku odc. 10,
14:10 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 67 - serial
14:45 Niezwykła broń odc. 1 - serial
15:45 Kulisy III RP odc. 40
16:50 Dziewczyna bez twarzy 
17:45 Nad Niemnem odc. 4 - serial 
18:50 Wrota Europy - dramat 
20:10 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
20:45 Tajemnice początków Polski 
 odc. 5 - serial
21:50 Ogniem i mieczem odc. 3 - serial 
22:55 Spór o historię odc. 181
23:35 Nord-Ost. Teatr śmierci - fi lm 
00:10 Miasto skarbów odc. 5 - serial 

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Przygody Mobilków - serial
08:45 3 maja 1791 
9:10 Surge Polonia - powstań Polsko 
10:30 Dzień Flagi Polskiej - fi lm
10:50 Myśląc ojczyzna 
11:00 Msza Święta w uroczystość NMP 
 Królowej Polski z Jasnej Góry 
13:00 Kaplica Pamięci 
13:55 Kartka z kalendarza
14:00 Papieska Madonna Jasnogórska 
14:50 Jeszcze Najś więtsza Panienka 
 pokaże, że od burzących 
 kolubryn mocniejsza 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Centrum Ewangelizacji 
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” 
 Magazyn informacyjny 
16:40 Święty na każdy dzień
16:45 100 cudownych miejsc na 
 świecie - serial
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
 i obrony życia poczętego 
 w Sanktuarium św. Józefa 
 w Kaliszu 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Superksięga odc. 9 s. 2 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Fundusze Europejskie 
 - dostępne dla wszystkich odc. 2
22:30 Podobni do ewangelicznego 
 siewcy 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

05:35 Kopciuszek w świecie mody 

 - komedia 

07:20 Na sygnale odc. 48 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4644

11:00 Panorama 

11:05 Pogoda - fl esz odc. 1340

11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 

11:25 Rodzinka.pl odc. 75 - serial 

11:55 Jak ukraść milion dolarów - fi lm 

14:00 Familiada - odcinek specjalny 

 odc. 2461

14:40 Koło fortuny 

15:15 Rodzinka.pl odc. 233 - serial 

15:45 Goldeneye - fi lm 

18:00 Panorama odc. 2999 

18:25 Pogoda 

18:30 Sport-telegram odc. 5100

18:34 Bieg Konstytucji 3 Maja 

18:35 Rodzinka.pl odc. 75 - serial 

19:05 Rodzinka.pl odc. 76 - serial 

19:35 Na sygnale odc. 49 - serial 

20:10 Zatańcz ze mną - komedia 

22:00 Zaginiona dziewczyna - thriller 

00:35 Co się zdarzyło w Las Vegas? 

 - komedia

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 35 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2241

10:55 Shrek Forever - fi lm

12:50 Czterej muszkieterowie - fi lm

15:00 Rybki z ferajny - fi lm

16:50 Głupi i głupszy - komedia 

19:00 Fakty 

19:30 Sport 

19:40 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5299

20:10 Doradca smaku odc. 36 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2673 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 159

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 17

22:30 Tylko mnie kochaj - komedia 

00:30 Podwójne ryzyko - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:50 Scooby Doo! Strachy i patałachy 

 - komedia 

09:45 Artur i zemsta Maltazara - fi lm

11:55 Dr Dolittle II - komedia 

13:45 Pani Doubtfi re - komedia 

16:25 Vabank II, czyli riposta - komedia

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 109 - serial 

20:05 Nasz nowy dom odc. 116

21:10 Przyjaciółki odc. 132 - serial 

22:10 Wyjdź za mnie odc. 7

23:15 Różyczka - dramat

01:55 Wenecki spisek - thriller 

22:55 Lucyfer 18:00 Policjantki 
i policjanci

07:50 Lombard. Życie pod 
zastaw 14:30 Chuligan literacki 13:15 Sensacje XX wieku

15:15 Rodzinka.pl 08:00 Dzień Dobry TVN 19:30 Świat według 
Kiepskich

19-letnia Sophie marzy o tym, by do ołtarza 
poprowadził ją ojciec, którego nigdy nie poznała. 
W tajemnicy przed matką dziewczyna zaprasza na 
wesele trzech mężczyzn, z których jeden musi być 
jej ojcem.

Jednostka kaprala Chrisa Merrimette’a musi 
przedostać się w głąb terenów kontrolowanych przez 
talibów, by uratować i wywieźć z kraju buntującą się 
przeciwko fundamantalistom Afgankę.

„Jarhead II: W polu ognia”
(2014r.) TV4 21:00

„Mamma Mia!”
(2008r.) TV Puls 20:00



Piątek, 4 maja 2018

17:55 Leśniczówka

05:50 Telezakupy 
06:25 Wyprawa na rafę koralową - fi lm 
07:20 Komisariat odc. 72 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Ojciec Mateusz odc. 248 - serial
10:10 Klan odc. 3303
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 26 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:45 Cudowny świat przyrody odc. 11 
 - serial
13:15 Dookoła świata odc. 5
13:45 Elif odc. 236 - serial 
14:45 Korona królów odc. 74 - serial
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 36 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Leśniczówka odc. 19 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 20 - 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. 31
21:30 Big Music Quiz odc. 9
22:45 Korzenie odc. 6
23:45 Bezpieczna przystań 
 - melodramat
01:40 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują 
 świat odc. 56

05:20 Ukryta prawda odc. 218 - serial

06:25 Szpital odc. 307 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 26 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 2 s. 2 

 - serial

09:20 Przepis na życie odc. 1 s. 4 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 582 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 27 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 481 - serial

14:55 Szpital odc. 308 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 3 s. 2 

 - serial

16:55 Przepis na życie odc. 2 s. 4 

 - serial 

18:00 Zabójcza broń odc. 14 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 583 - serial

20:00 Zakręcony piątek - komedia 

22:05 Beowulf - fi lm

00:25 Strzelec odc. 5 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 83 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 6 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 7 - serial
08:00 Drużyna A odc. 23 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 62 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 63 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 1 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial
13:00 Galileo odc. 680
14:00 Galileo odc. 681
15:00 Detektywi w akcji odc. 148 
 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 116
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 117
18:00 Policjantki i policjanci odc. 408 
 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 409 
 - serial 
20:00 Wierna jak pies. 
 Policjantki i policjanci - fi lm
21:40 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 189 - serial
22:40 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 190 - serial 
23:50 Jarhead II: W polu ognia 
 odc. 2 s. 1 - fi lm 
02:00 Tak czy nie

06:00 To moje życie! odc. 282 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 49 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 87 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 26 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 5 s. 4 
 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator odc. 6 s. 4 
 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 27 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 87 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 88 s. 2 - serial 
20:00 Kula w łeb - fi lm 
21:50 Agenci - fi lm
23:55 Wielki Stach - komedia
02:05 Dyżur

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:20 W służbie propagandy 
08:25 Jasna droga - fi lm
08:35 W służbie propagandy 
08:40 Wczasy pracownicze - fi lm
08:50 Kiedy ty śpisz - fi lm
09:00 W służbie propagandy 
09:05 Trzy protokoły - fi lm
09:10 Naprzód kolejarze - fi lm
09:35 Wilkołak - horror 
11:00 Chłopi odc. 8 - serial 
12:05 Chłopi odc. 9 - serial 
13:05 Studio Kultura - rozmowy 
13:20 Warszawska Jesień 2006 
 - Pierre Boulez „Dérive 2” 
14:20 Połowy na rzece wspomnień 
 odc. 1 
15:10 Pegaz odc. 71
16:10 Stepy - dramat
17:40 Videofan odc. 86 
18:05 Kraina duchów, świat oczami 
 plemienia Ju’Hoansi - fi lm 
19:35 Wydarzenie aktualne 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 96
20:05 Laura - thriller
21:45 Tygodnik kulturalny 
22:35 Dziennik fi lozofa odc. 129
22:45 Muzyka w Opactwie 
23:40 Po drugiej stronie globu 
02:05 Wydarzenie aktualne 

06:50 Był taki dzień odc. 552
07:00 Debata historyczna 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 81
08:35 Ukryte skarby odc. 27
09:10 Ogniem i mieczem odc. 3 - serial
10:10 Śladami zbrodni i walki 1944-
1956 odc. 10 - serial
10:35 Podróże z historią odc. 36
11:10 Tajemnice początków Polski 
 odc. 5 - serial
12:10 Mieczysław Niedziałkowski - fi lm
12:40 Wrogowie ognia - fi lm 
13:10 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:40 Dubler - fi lm 
14:15 Sensacje XX wieku odc. 32
15:10 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 81 - serial
15:45 Opowieść o Indiach odc. 1 - fi lm
16:55 Lekcja historii
17:25 Daleko i blisko odc. 4
17:45 Marszałek Piłsudski odc. 1 
 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 50
19:20 Sensacje XX wieku odc. 51
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV 
20:30 Ślązacy z bombowców - fi lm 
21:30 Ogniem i mieczem odc. 4 - serial 
22:35 Szerokie tory odc. 50
23:05 Koło historii odc. 32
23:45 Akcja „Pensjonat” 
00:35 Miasto skarbów 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” cz. II - fi lm
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

05:50 Na dobre i na złe odc. 705 
 - serial 
06:50 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 8 - serial
07:20 Na sygnale odc. 49 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4645
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz odc. 1341
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 76 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1855 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 126 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie odc. 148
14:25 Zakupy pod kontrolą odc. 6
14:55 Na dobre i na złe odc. 705 
 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 101 - serial 
18:00 Panorama odc. 3000
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5101
18:35 Rodzinka.pl odc. 77 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 50 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1855 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1856 
 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 100 s. 8 - serial 
21:45 Rodzinka.pl odc. 234 - serial 
22:25 La La Poland odc. 2
23:15 Krąg podejrzanych odc. 9 - serial 
00:40 Błękitna głębia - fi lm 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 36 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2242

10:55 Ukryta prawda odc. 906 - serial

12:00 Szkoła odc. 558 - serial

13:00 19+ odc. 259 - serial

13:30 Szpital odc. 795 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 13

15:30 Szkoła odc. 559 - serial

16:30 19+ odc. 260 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 907 - serial

18:00 Szpital odc. 796 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5300

20:00 Shrek Forever - fi lm

22:00 Wierna - fi lm

00:25 Kuba Wojewódzki odc. 11 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 673 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 441 
 - serial
09:30 SuperPies odc. 9
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 28 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 801 - serial
12:00 Gliniarze odc. 152 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 718 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2684 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 764 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3625
16:30 Na ratunek 112 odc. 226 - serial
17:00 Gliniarze odc. 216 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2685 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 182 
 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. 
 Taniec z gwiazdami odc. 82
22:25 Szklana pułapka - fi lm 
01:05 Bunt obcych - fi lm

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 21:45 Tygodnik kulturalny 08:05 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

20:10 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 16:30 Na ratunek 112

Tess i jej nastoletnią córkę Annę więcej dzieli, 
niż łączy. Za sprawą chińskich ciasteczek na 
matkę i córkę zostaje rzucony czar. Tess staje się 
piętnastolatką, a Anne czterdziestoletnią kobietą.

Życie Shreka i Fiony upływa w spokoju. Ogr tęskni 
do wypełnionych przygodami dni. Gdy w okolicy 
pojawia się karzeł Rumpelnicki, Shrek decyduje się 
zawrzeć z nim układ. W wyniku zaklęcia ogr trafi a 
do alternatywnej rzeczywistości rządzonej przez 
niegodziwego karła.

„Shrek Forever”
(2010r.) TVN 20:00

„Zakręcony piątek”
(2003r.) TVN 7 20:00



Sobota, 5 maja 2018

20:20 Komisarz Alex

05:55 Sprawa dla reportera
06:55 Weterynarze z sercem odc. 38 
 - serial
07:25 Pełnosprawni 
07:50 Rok w ogrodzie 
08:10 Rok w ogrodzie extra 
08:35 Jaka to melodia? 
09:10 Studio Raban odc. 28
09:35 Rodzinny ekspres odc. 31
10:00 Błogosławiona pielęgniarka - fi lm 
10:55 Zakochaj się w Polsce odc. 67
11:15 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 5
11:30 Trzecia połowa odc. 7 - serial 
12:05 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 31
13:05 Putin 4.0 - fi lm 
14:05 Ojciec Mateusz odc. 248 - serial
15:05 Wojenne dziewczyny odc. 20 
 - serial
15:55 Korona królów odc. 71 - serial
16:25 Korona królów odc. 72 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Od Opola do Opola odc. 4
18:55 Orły Nawałki odc. 4 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 Komisarz Alex odc. 140 - serial 
21:15 Quantum of Solace - fi lm 
23:05 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 5
23:15 Kryptonim „Nina” - fi lm 
01:10 Porwanie - thriller 

05:45 Ukryta prawda odc. 219 - serial

06:45 Mango - Telezakupy 

08:50 Przepis na życie odc. 13 s. 3 

 - serial 

09:55 Zabójcza broń odc. 12 - serial 

11:00 Zabójcza broń odc. 13 - serial 

12:10 Bezuchy zając i uszaty pisklak 

 - fi lm

13:30 Maska - komedia 

15:45 Potop odc. 1 - fi lm

19:00 Bezpieczna przystań 

 - melodramat 

21:30 Przypadkowy mąż - komedia 

23:15 300 - dramat

01:45 Moc magii odc. 119

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 35 - serial
06:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 36 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 37 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 38 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 8 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 9 - serial
09:00 Przyjaciel Świętego Mikołaja 
 - fi lm
11:00 Policjantki i policjanci odc. 405 
 - serial 
12:00 Policjantki i policjanci odc. 406 
 - serial 
13:05 Policjantki i policjanci odc. 407 
 - serial 
14:05 STOP Drogówka odc. 177
15:05 Mój tata Scrooge - fi lm
17:00 Policjantki i policjanci odc. 408 
 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 409 
 - serial 
19:00 Galileo odc. 682
20:00 Mecenas Lena Barska odc. 15 
 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 191 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 192 - serial 
23:20 Las samobójców - horror 
01:05 STOP Drogówka odc. 177

06:00 Skorpion odc. 10 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 57 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne odc. 19 

 - serial

08:50 Tajemnice medyczne odc. 20 

 - serial

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 84 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 85 s. 2 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 86 s. 2 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 87 s. 2 - serial 

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 88 s. 2 - serial 

14:45 Najśmieszniejsi odc. 9

15:45 Garbi: superbryka - komedia 

17:45 Mamma Mia! - komedia

20:00 Protektor - fi lm 

21:55 Nienawistna ósemka - fi lm 

01:15 Prześladowca - thriller 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 19 - serial 

09:05 Historia festiwali opolskich odc. 2

09:55 Odyseja fi lmowa odc. 10 - serial

11:15 Cuda - dramat

13:15 Alicja - musical 

15:00 Blok. Architektura odc. 3, - fi lm 

16:00 Wydarzenie aktualne 

16:40 Małpia kuracja - komedia 

18:20 Dranie w kinie odc. 27

19:00 Legendy rocka odc. 57 - serial

19:25 Legendy rocka odc. 59 - serial

20:00 Stań przy mnie - fi lm

21:35 Amy Winehouse „I Told You 

 I Was Trouble” Live from London 

22:45 Lincz - thriller 

00:15 Chaos - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 553
07:00 Malowanie i śpiewanie. 
 Jan Kanty Pawluśkiewicz - fi lm 
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 9
08:25 Podwodna Polska odc. 29
09:00 Do przerwy 0:1 odc. 5 - serial
09:35 Do przerwy 0:1 odc. 6 - serial 
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 168
10:40 Wielki test z historii. Od 
 niepodległości do niepodległości 
12:15 Sprint przez historię 
 Przemysława Babiarza odc. 3
12:50 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 3 - serial
13:50 Szerokie tory odc. 61
14:25 Wielka gra Teleturniej 
15:30 Spór o historię odc. 179
16:10 Błękitna Armia 1917-1919 - fi lm 
17:25 Marzyciele odc. 1 - serial
18:00 U Pana Boga w ogródku odc. 6 
 - serial 
18:50 Tajemnice początków Polski 
 odc. 5 - serial
20:00 Było, nie minęło - ekstra odc. 10
20:40 Ekstradycja odc. 3 s. 3 - serial 
21:45 Komendant Zagończyk - fi lm 
23:00 Jerzy Popiełuszko 
 - posłaniec prawdy - fi lm 
00:40 Piwna historia - fi lm 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:00 Sanktuarium Matki Bożej w Lous 
 we Francji - fi lm 
09:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 
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. 10 - serial 
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Głos serca odc. 12 - serial
14:40 Ku pokrzepieniu serc 
15:10 Trzy wyspy - trzy światy - fi lm 
15:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 16
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery 
18:00 Występ Zespołu Pieśni i Tańca 
 „Śląsk” z okazji 100-lecia 
 odzyskania przez Polskę 
 niepodległości 
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 Marcowy kawaler - spektakl 
23:00 Tekla - życie dla Ewangelii - fi lm 

05:40 Koło fortuny 
06:15 Na sygnale odc. 187 - serial 
06:45 Barwy szczęścia odc. 1852 
 - serial 
07:15 Barwy szczęścia odc. 1853 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4664
10:40 Pytanie na śniadanie - ekstra 
10:50 Pogoda - fl esz 
10:55 Zatańcz ze mną - komedia 
12:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 41
14:00 Familiada odc. 2458
14:35 Koło fortuny 
15:20 XVIII Mazurska Noc Kabaretowa 
 Mrągowo 2016 odc. 1
16:20 Rodzinka.pl odc. 234 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę 
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 100 s. 8 - serial 
18:00 Panorama odc. 3001
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion 
19:35 Lajk! odc. 17
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka odc. 10
20:05 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 10 s. 11
21:35 Riviera odc. 8 - serial 
22:30 Psy II. Ostatnia krew - fi lm 
00:20 Wyspa strachu - thriller 

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Wyjątkowa chwila odc. 3

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1072

11:00 Na Wspólnej odc. 2670 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2671 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2672 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2673 - serial

12:50 Ugotowani odc. 9 s. 13

13:50 Agent - gwiazdy odc. 11 s. 3

14:50 MasterChef Junior odc. 8 s. 3

16:20 Efekt domina odc. 8 s. 5

16:55 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 17

17:55 Tu się gotuje! odc. 8 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 11 s. 3

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5301

20:00 Miss Agent - komedia

22:15 Dziennik Bridget Jones - komedia 

00:15 Tylko mnie kochaj - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Kopciuszek - fi lm

09:15 My3 odc. 43

09:45 My3 odc. 44

10:15 Ewa gotuje odc. 332

10:45 Ewa, ugotuj nam to odc. 3

10:55 Nasz nowy dom odc. 77

11:55 Wyjdź za mnie odc. 7

12:55 Top chef odc. 77

14:25 Umów się ze mną. 

 Take me out odc. 9

15:45 Kabaret na żywo odc. 39

17:45 SuperPies odc. 10

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 67

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich odc. 58 

 - serial 

20:10 Epoka lodowcowa - fi lm

21:55 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 86

00:00 Opętani - horror 

08:50 Przepis na życie 14:05 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw 20:00 Stań przy mnie 10:10 Okrasa łamie 

przepisy

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

Bridget Jones, trzydziestodwulatce z nadwagą, życie 
wydaje się nie mieć sensu. Bridget postanawia to 
zmienić – chce stracić parę kilogramów, a przede 
wszystkim przestać fantazjować na temat szefa, 
Daniela. Bridget poznaje prawnika, Marka, w którym 
matka kobiety widzi idealnego kandydata na męża. 

Zaczyna się epoka lodowcowa. Gadatliwy leniwiec 
Sid i mrukowaty mamut Manny znajdują zagubione 
ludzkie niemowlę. Postanawiają odnieść je 
rodzicom. Na bezbronnego malca poluje jednak 
tygrys, Diego.

„Epoka lodowcowa”
(2002r.) Polsat 20:10

„Dziennik Bridget Jones”
(2001r.) TVN 22:15
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15:05 Komisarz Alex

05:35 Galeria odc. 123 - serial 
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojskopolskie.pl odc. 9
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Ziarno odc. 660
09:45 Gen innowacyjności odc. 4
10:05 Weterynarze z sercem 
 odc. 39 - serial
10:40 Leśniczówka odc. 19 - serial
11:05 Leśniczówka odc. 20 - serial
11:35 Spotkanie ze świętym odc. 4
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Regina Coeli 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:45 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 5
13:00 Błękitna Planeta II odc. 1 
 - serial
14:05 Sonda II 
14:30 Droga do Rosji odc. 6
15:05 Komisarz Alex odc. 140 - serial
15:55 Korona królów odc. 73 - serial
16:25 Korona królów odc. 74 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Big Music Quiz odc. 9
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 21 - serial 
21:05 Facet (nie)potrzebny od zaraz 
 - komedia
22:45 Od Opola do Opola odc. 4
23:35 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 5
23:45 W sercu oceanu odc. 9 - serial 
00:45 Warsaw by Night 
 - komediodramat

06:00 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 37 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 38 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 39 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 40 - serial

07:55 Tom i Jerry Show odc. 10 - serial

08:30 Królowa śniegu odc. 12 - fi lm

10:20 Galileo odc. 681

11:20 Galileo odc. 682

12:25 Annie - komedia

14:50 Komandosi z Navarony - fi lm 

17:25 Zwierzak - komedia 

19:00 Galileo odc. 683

20:05 Straszny fi lm V - komedia 

21:55 Mecenas Lena Barska 

 odc. 15 - serial 

22:55 Dom w głębi lasu - horror 

01:00 Zagadkowe zgony odc. 1 - serial

06:00 Skorpion odc. 11 s. 2 - serial 

06:50 Przygody Merlina 

 odc. 13 s. 2 - serial

07:55 Najśmieszniejsi odc. 9

08:50 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 8 s. 5 - serial 

09:25 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 9 s. 5 - serial 

10:00 Ostatni legion - fi lm

11:55 After Earth: 1000 lat po Ziemi 

 - fi lm

13:50 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm

15:15 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm

16:30 7 krasnoludków. 

 Historia prawdziwa - komedia 

18:25 Taxi II - fi lm 

20:00 Szybcy i wściekli - Tokio Drift 

 - fi lm 

22:05 Prześladowca - thriller 

00:00 Uwikłana odc. 9 - serial 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 20 -  serial 

09:05 Gustav Mahler 

 - Autopsja geniusza - fi lm 

10:45 Trzeci punkt widzenia odc. 235

11:15 Którędy po sztukę odc. 49

11:30 Stań przy mnie - fi lm

13:05 Chuligan literacki odc. 79

13:35 Nienasyceni odc. 23

14:10 Rusałka - opera 

16:50 Rzecz Polska odc. 10

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 498

18:10 Zielono mi - piosenki 

 Agnieszki Osieckiej 

20:20 Cztery noce z Anną - dramat

22:05 Scena alternatywna odc. 60,

22:35 Trzeci punkt widzenia odc. 235

23:15 Albert Cinema - fi lm 

00:15 Hipopotamy - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 554

06:55 Na wsi zabawa 

07:30 Spotkania sentymentalne odc. 4

08:10 Prorok - rzecz o ks. 

 Franciszku Blachnickim - fi lm 

09:20 Siedlisko odc. 7 - serial 

10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 167

10:50 Źródła naszej cywilizacji 

 odc. 1 - fi lm 

11:55 Dzikie Chiny odc. 1 - serial

12:55 Afryka odc. 3 - serial

14:00 Szerokie tory odc. 118

14:40 Ty, co w Ostrej świecisz Bramie 

 - dramat

16:25 Wielka gra odc. 83

17:20 Ex libris 

17:45 U Pana Boga w ogródku 

 odc. 7 - serial 

18:40 Ślązacy z bombowców - fi lm

19:35 Jasminum - fi lm

21:35 Wielki test z historii. 

 II wojna światowa 

23:25 Skarb trzech łotrów - fi lm 

00:40 Historia świata według 

 Andrew Marra odc. 1 - fi lm 

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 3 - serial
11:30 Ja głuchy 
12:00 Regina Coeli z Ojcem 
 świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
13:55 Kartka z kalendarza
14:00 Eksodus - Droga 
 Narodu Wybranego - fi lm 
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. 6 - serial 
22:25 Kartka z kalendarza
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 Orędowniczka w codzienności 

05:40 Koło fortuny 

06:15 Barwy szczęścia odc. 1854 

 - serial 

06:45 Barwy szczęścia odc. 1855 

 - serial 

07:20 Barwy szczęścia odc. 1856 

 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4668

10:45 Podwodna planeta odc. 6 

 - serial

11:40 Droga do Rosji odc. 5

12:20 Kocham Cię, Polsko! 

 odc. 10 s. 11

14:00 Familiada odc. 2459

14:35 Koło fortuny 

15:20 Bake off - Ale ciacho! odc. 42

16:20 Bake off - Ale przepis odc. 42

16:35 Fałszywy narzeczony - komedia

18:00 Panorama odc. 3002 

18:20 Pogoda 

18:25 Sport-telegram 

18:35 Rodzinka.pl odc. 234 - serial 

19:05 Na sygnale odc. 188 - serial 

19:35 Zakupy pod kontrolą odc. 6

20:05 Błękitna głębia - fi lm 

22:05 Władcy wojny - dramat 

00:10 Dzień ojca - komedia

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1073

11:00 Co za tydzień odc. 848

11:40 Iron Majdan odc. 8

12:40 Diagnoza odc. 11 s. 2 - serial

13:40 Druga szansa odc. 8 s. 5 - serial

14:40 36,6 °C odc. 11 s. 3

15:45 Wielka Szóstka - fi lm

17:50 Wyjątkowa chwila odc. 4

18:00 Ugotowani odc. 10 s. 13

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5302

20:00 MasterChef Junior odc. 9 s. 3

21:35 Wróg publiczny - thriller

00:15 Złodziej życia - thriller 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 50 - serial

08:15 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 51 - serial

08:45 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 52 - serial

09:15 Kung Fu Panda: Sekrety 

 Potężnej Piątki - fi lm

09:50 Piękna i bestia - fi lm

11:45 Dr Dolittle III - komedia 

13:50 Epoka lodowcowa - fi lm

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 86

17:35 Nasz nowy dom odc. 116

18:40 Aż chce się żyć odc. 3

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 271,

20:00 W rytmie serca odc. 24 - serial 

21:05 XII Płocka Noc Kabaretowa 

00:10 Rewers - komedia 

05:50 Ukryta prawda odc. 220 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Przepis na życie odc. 1 s. 4 - serial 

09:55 Przepis na życie odc. 2 s. 4 - serial 

10:55 Zabójcza broń odc. 14 - serial 

11:55 Zeus i Roksana - komedia 

14:05 Strzały nad Saber River - western 

16:10 Potop odc. 2 - fi lm

19:00 Lucyfer odc. 10 s. 2 - serial

20:00 Wojna światów - fi lm

22:25 Strzelec odc. 6 - serial 

23:30 Dla niej wszystko - dramat

02:10 Moc magii odc. 120

09:55 Przepis na życie 10:20 Galileo

08:50 Co ludzie powiedzą? 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:20 Siedlisko

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 08:15 Jeźdźcy smoków

Daniel i Emilien zostają uwikłani w aferę terrorystyczną. 
Wszystko zaczęło się od podwiezienia na lotnisko 
komisarza Giberta. Szef policji miał powitać gości 
z zagranicy. Spóźniłby się, lecz Daniel pokonał 
wszelkie przeszkody na drodze. Pobyt japońskiego 
ministra został jednak zakłócony atakiem yakuzy. 

Opowieść o młodym fanie robotyki, Hiro Hamadzie, 
który mieszka z bratem Tadashim, ciotką Kass 
i kotem Moherem. Gdy Tadashi ginie w pożarze, 
Hiro staje przed nie lada wyzwaniem. Z pomocą 
robota Baymaxa i grupy przyjaciół ma ocalić przed 
zniszczeniem miasto San Fransokyo.

„Wielka Szóstka”
(2014r.) TVN 15:45

„Taxi II”
(2000r.) TV Puls 18:25
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18:00 Klan

05:50 Telezakupy
06:25 Elif odc. 236 - serial
07:15 Komisariat odc. 73 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 57 s. 3 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda Pogoda 
12:35 Błękitna Planeta II odc. 1 - serial
13:45 Elif odc. 237 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy odc. 173
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:55 Leśniczówka odc. 19 - serial
16:15 Leśniczówka odc. 20 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3304
18:30 Korona królów odc. 75 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Sceny niemalże małżeńskie 
 Stefanii Grodzieńskiej - spektakl 
22:00 Warto rozmawiać
23:05 Pachołki Rosji - fi lm 
00:10 Facet (nie)potrzebny od zaraz 
 - komedia 

05:20 Ukryta prawda odc. 221 - serial

06:25 Szpital odc. 308 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 27 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 2 - serial

09:20 Przepis na życie 

 odc. 2 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 583 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 28 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 482 - serial

14:55 Szpital odc. 309 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 2 - serial

16:55 Przepis na życie 

 odc. 3 s. 4 - serial 

18:00 Zabójcza broń odc. 15 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 584 - serial

20:00 Długi wrześniowy weekend 

 - dramat

22:20 Biuro odc. 1 - serial 

22:55 Biuro odc. 2 - serial 

23:25 Fatum - horror 

06:00 Detektywi w akcji odc. 84 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 7 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 8 - serial
08:00 Drużyna A odc. 1 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 64 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 65 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 2 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 149 
 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 96
15:00 Detektywi w akcji odc. 150 
 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 118
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 119
18:00 Policjantki i policjanci odc. 409 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 410 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 193 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 10 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 11 - serial
22:00 Galileo odc. 682
23:00 Galileo odc. 683
00:00 Bez odwrotu - thriller 

06:00 To moje życie! odc. 283 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 50 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 88 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 27 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 6 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 58 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 28 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 88 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 89 s. 2 - serial 
20:00 W odwecie za śmierć - thriller 
21:55 Nienawistna ósemka - fi lm 
01:30 Taki jest świat 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:20 Przyjęcie na dziesięć osób 
 plus trzy - fi lm
09:25 Stepy - dramat
11:00 Chłopi odc. 10 - serial 
12:00 Chłopi odc. 11 - serial 
13:05 Studio Kultura - rozmowy 
13:20 Niemcy - dramat 
15:20 Oczy uroczne - fi lm
16:05 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 498
16:55 Życie rodzinne - dramat
18:40 Za młodzi na śmierć 
 odc. 8 - serial
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Blok. Muzyka odc. 4 - fi lm 
21:00 Fusy - fi lm
21:40 Opieka artystyczna: 
 Wojciech Jerzy Has odc. 7 
21:45 Z podniesionymi rękami - fi lm
21:50 Jajko - fi lm
22:00 Opieka artystyczna: 
 Wojciech Jerzy Has odc. 7
22:05 Podróż - fi lm
22:10 Kaśka, bimber i motocykl - fi lm
22:25 Opieka artystyczna: 
 Wojciech Jerzy Has odc. 7 
22:29 Skrzydła - fi lm
22:55 Którędy po sztukę odc. 54,
23:00 Wanda Czełkowska 
23:25 Dziennik fi lozofa odc. 130
23:40 Sierpień w hrabstwie Osage 
 - komediodramat
01:50 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 555
07:00 Gorzkie zwycięstwo - fi lm 
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 82
08:25 Ukryte skarby odc. 10
09:00 Ogniem i mieczem odc. 4 - serial
10:05 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 3 - serial
11:05 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV 
11:40 Umarłem, aby żyć - fi lm 
13:15 Sensacje XX wieku odc. 50
13:45 Sensacje XX wieku odc. 51
14:20 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 3 - serial
15:15 Spór o historię odc. 12
15:50 Afryka odc. 3 - serial
16:55 Ex libris 
17:20 Flesz historii 
17:45 Marszałek Piłsudski odc. 2 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 132
19:20 Sensacje XX wieku odc. 176
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 1 - fi lm 
21:30 Korona królów odc. 1 - serial 
22:05 Korona królów odc. 2 - serial 
22:40 Kronikarz czasu wojny - fi lm 
23:35 Wojna i Polska - fi lm 
01:15 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 82

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Młodzi Światu 
11:45 Kartka z kalendarza
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Effetha - okno na świat - fi lm 
13:05 Trzy wyspy - trzy światy - fi lm 
13:15 Kabwe 
13:20 Koncert życzeń
14:10 Niebieska jabłoń - fi lm
15:45 Święty na każdy dzień
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 parafi i pw. Św. Stanisława 
 - bp.,m. w Stoczku koło Węgrowa 
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 Dziesięć przykazań odc. 72 
 - serial 
23:00 Osoba i dzieło o. M.A. 
 Krąpca - wykład ks. prof. 
 Andrzeja Maryniarczyka 
 Publicystyka kulturalna 

05:30 Koło fortuny 
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 100 s. 8 - serial 
07:00 Coś dla Ciebie odc. 138
07:20 Na sygnale odc. 50 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 77 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1856 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 127 - serial 
14:00 Podwodna planeta odc. 6 - serial
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 100 s. 8 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna perła 
18:00 Panorama odc. 3003
18:25 Pogoda Program 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 78 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 51 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1856 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1857 
 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 35
20:50 M jak miłość odc. 1370 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:50 Za marzenia odc. 9 - serial 
22:50 Tylko jedno spojrzenie 
 odc. 1 - serial 
23:55 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 288 s. 14 - serial 
00:50 O mnie się nie martw 
 odc. 100 s. 8 - serial 

05:50 Uwaga! odc. 5302

06:15 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 10 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2243

10:55 Tu się gotuje! odc. 8 s. 2

11:00 Ukryta prawda odc. 907 - serial

12:00 Szkoła odc. 559 - serial

13:00 19+ odc. 260 - serial

13:30 Szpital odc. 796 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 13

15:30 Szkoła odc. 560 - serial

16:30 19+ odc. 261 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 908 - serial

18:00 Szpital odc. 797 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5303

20:10 Doradca smaku odc. 37 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2674 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 160

21:30 Druga szansa odc. 9 s. 5 - serial 

22:30 Iron Majdan odc. 9

23:35 Wróg publiczny - thriller

02:15 Co za tydzień odc. 848

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 674 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 442 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 443 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 29 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 802 - serial
12:00 Gliniarze odc. 153 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 719 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2685 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 765 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3626
16:30 Na ratunek 112 odc. 227 - serial
17:00 Gliniarze odc. 217 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2686 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 7 - serial 
20:10 Avatar - fi lm
23:45 Przebiegła gra - fi lm 
01:45 Kamienie na szaniec - dramat 

09:20 Przepis na życie 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Chłopi 18:50 Sensacje XX wieku

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

Były komandos Jake jedzie na Pandorę. Celem 
programu jest dostęp do pokładów minerału. 
Atmosfera między Ziemianami a zamieszkującymi 
Pandorę Na’vi jest napięta. Gdy księżniczka 
Neytiri ratuje Jake’owi życie, ten dołącza do Na’vi. 
Tymczasem wojna jest nieunikniona.

Adele samotnie wychowuje Henry’ego. Przeddzień 
Święta Pracy matka i syn jadą do marketu. W sklepie 
podchodzi do nich Frank, który wymusza na nich, 
by zabrali go do domu. Jak się okazuje, Frank jest 
zbiegłym więźniem. Pobyt mężczyzny w domu 
przedłuża się, intruz staje się głową rodziny.

„Długi wrześniowy weekend”
(2013r.) TVN 7 20:00

„Avatar”
(2009r.) Polsat 20:10



Wtorek, 8 maja 2018

18:30 Korona królów

05:50 Telezakupy
06:25 Elif odc. 237 - serial
07:15 Komisariat odc. 74 - serial
07:45 Alarm! Magazyn reporterów
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 31
10:10 Klan odc. 3304
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 58 s. 3 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:50 24 godziny w Himalajach. 
 Walka o przetrwanie - fi lm 
13:45 Elif odc. 238 - serial 
14:45 Korona królów odc. 75 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 37 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3305
18:30 Korona królów odc. 76 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:30 Program rozrywkowy 
21:00 63. Konkurs Piosenki Eurowizji 
 - Lizbona 2018 
23:20 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 7 - serial 
00:15 Labirynt odc. 2 - serial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1134 - serial

06:25 Szpital odc. 309 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 28 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 2 - serial

09:20 Przepis na życie 

 odc. 3 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 584 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 29 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 483 - serial

14:55 Szpital odc. 310 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 2 - serial

16:55 Przepis na życie 

 odc. 4 s. 4 - serial 

18:00 Zabójcza broń odc. 16 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 585 - serial

20:00 Zaginiony w akcji III - fi lm 

22:20 Wojna światów - fi lm

00:45 American Horror Story: Asylum 

 odc. 10 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 85 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 8 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 9 - serial

08:00 Drużyna A odc. 2 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 66 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 67 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 3 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 12 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 151 

 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 97

15:00 Detektywi w akcji odc. 152 

 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 120

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 121

18:00 Policjantki i policjanci odc. 410 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 411 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 194 - serial 

21:00 Straszny fi lm V - komedia 

22:50 Siła taktyczna - fi lm 

00:40 STOP Drogówka odc. 177

06:00 To moje życie! odc. 284 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 51 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 89 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 28 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 59 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 29 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 89 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 90 s. 2 - serial 
20:00 Brick Mansions. 
 Najlepszy z najlepszych - fi lm 
21:50 Szybcy i wściekli - Tokio Drift 
- fi lm 
23:55 Facet pełen uroku 
 - komediodramat
01:55 Wikingowie odc. 13 s. 4 - serial 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Wydarzenie aktualne 

08:50 Informacje kulturalne 

09:15 Życie rodzinne - dramat

11:00 Chłopi odc. 12 - serial 

12:05 Chłopi odc. 13 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:20 Klucznik - fi lm

14:55 Tajemnica wielkiego Krzysztofa 

 - nowela

16:05 Tygodnik kulturalny 

17:00 Operacja Himmler - dramat

18:30 Syberyjska lekcja - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Bóg Niżyński - spektakl

22:05 Dezerterzy odc. 79

22:35 Dziennik fi lozofa odc. 131

22:45 Creative Control - fi lm

00:30 Bezmiar sprawiedliwości - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 556
07:00 Defi lada bez zwycięzców - fi lm 
07:30 Świadkowie nieznanych historii 
 odc. 79,
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 83
08:40 Ukryte skarby odc. 14
09:10 Korona królów odc. 1 - serial
09:45 Korona królów odc. 2 - serial
10:25 Daleko i blisko odc. 4
10:45 Ty, co w Ostrej świecisz Bramie 
 - dramat
12:10 Marzyciele odc. 1 - serial
12:40 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:15 Sensacje XX wieku odc. 132
13:45 Sensacje XX wieku odc. 176
14:15 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 54 - serial
14:40 Koło historii odc. 31
15:25 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 1 - fi lm
16:25 Gorzkie zwycięstwo - fi lm
17:15 Archiwum zimnej wojny odc. 2 
17:45 Marszałek Piłsudski odc. 3 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 27
19:55 Jak było?
20:35 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
21:00 Klub profesora Tutki odc. 8 - serial 
21:25 Korona królów odc. 3 - serial 
21:55 Korona królów odc. 4 - serial 
22:35 Niosła go Polska odc. 1 - fi lm 
00:05 Miasto 44 - fi lm 

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 Być Koptem - 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 Chcę żyć - fi lm 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 „… a hańdownych czasów 
 żodyn już nie wróci” 
 - Pieśniczki spod Równicy 
13:30 Ja głuchy 
14:00 Dziesięć przykazań odc. 72 
 - serial
14:50 Guadalupe - żywy obraz - fi lm 
15:45 Kartka z kalendarza
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą - poradnik 
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Albert Schweitzer - fi lm
23:50 Lusaka Bauleni 

05:25 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość odc. 1370 - serial 
07:00 Pamięć i modlitwa 
07:20 Na sygnale odc. 51 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 78 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1857 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 128 - serial 
14:00 Jak tego nie robić samemu - fi lm 
14:55 M jak miłość odc. 1370 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Serial fabularny - serial
18:00 Panorama odc. 3004
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 79 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 52 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1857 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1858 
 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 9 - serial
20:50 M jak miłość odc. 1371 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
23:00 Imperium marzeń - fi lm 
00:25 La La Poland odc. 2

05:40 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 37 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2244

10:55 Ukryta prawda odc. 908 - serial

12:00 Szkoła odc. 560 - serial

13:00 19+ odc. 261 - serial

13:30 Szpital odc. 797 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 13

15:30 Szkoła odc. 561 - serial

16:30 19+ odc. 262 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 909 - serial

18:00 Szpital odc. 798 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5304

20:10 Doradca smaku odc. 38 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2675 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 161

21:30 Diagnoza odc. 12 s. 2 - serial 

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 12 s. 12 

23:30 Superwizjer odc. 1130

00:05 Tu się gotuje! odc. 8 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 675 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 444 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 447 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 30 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 803 - serial
12:00 Gliniarze odc. 154 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 720 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2686 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 766 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3627
16:30 Na ratunek 112 odc. 228 - serial
17:00 Gliniarze odc. 218 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2687 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich - serial
20:10 Kamienie na szaniec - dramat
22:40 Hitman: Agent 47 - thriller 
00:45 Earl i ja, i umierająca dziewczyna 
 - dramat

06:25 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 16:05 Tygodnik kulturalny 08:10 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

18:35 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 19:30 Świat według 
Kiepskich

Tajny agent policji Damien ma 24 godziny, by 
odszukać pocisk z głowicą nuklearną. Trop wiedzie 
go do handlarza narkotykami. W odciętym od świata 
getcie zwanym Brick Mansions Damien znajduje 
sprzymierzeńca – Lino. Ma on porachunki z bossem 
podziemia. Postanawia pomóc Damienowi.

Troje osieroconych dzieci trafi a pod opiekę Dana 
i Jody Sandersów. Wkrótce okazuje się, że wraz 
z dziećmi w domu pojawił się demon. Jody i Dan 
próbują ratować rodzinę.

„Straszny fi lm V”
(2013r.) TV 4 21:00

„Brick Mansions. 
Najlepszy z najlepszych”

(2014r.) TV Puls 20:00



Środa, 9 maja 2018

18:30 Korona królów

05:50 Telezakupy
06:25 Elif odc. 238 - serial
07:15 Komisariat odc. 75 - 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. 21 
 - serial
10:10 Klan odc. 3305
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 27 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:40 Domy zwierząt odc. 1 - serial
13:45 Elif odc. 239 - serial 
14:45 Korona królów odc. 76 - serial
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:45 Wszystko dla pań odc. 38 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3306
18:30 Korona królów odc. 77 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:25 Trzecia połowa odc. 8 - serial 
20:55 Wielki test o kulturze 
22:35 Ocaleni odc. 7 
23:40 Orły Nawałki odc. 4 - serial
00:15 Ostatnie mroczne 
 tajemnice Hitlera - fi lm 

05:20 Ukryta prawda odc. 222 - serial

06:25 Szpital odc. 310 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 29 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 5 s. 2 

 - serial

09:20 Przepis na życie odc. 4 s. 4 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 585 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 30 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 484 - serial

14:55 Szpital odc. 311 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 6 s. 2 

 - serial

16:55 Przepis na życie odc. 5 s. 4 

 - serial 

18:00 Zabójcza broń odc. 17 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 586 - serial

20:00 Władza absolutna - thriller 

22:30 Mentalista odc. 11 s. 7 - serial 

23:30 Obecność - horror 

01:50 Moc magii odc. 123

06:00 Detektywi w akcji odc. 86 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 9 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 10 - serial

08:00 Drużyna A odc. 3 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 12 - serial

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 68 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 69 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 4 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 153 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 98

15:00 Detektywi w akcji odc. 154 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 122

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 123

18:00 Policjantki i policjanci odc. 411 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 412 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 195 - serial 

21:00 Wściekły pies - fi lm 

23:05 Martwa rzeka - thriller 

01:00 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 5

06:00 To moje życie! odc. 285 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 52 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 90 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 29 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 8 s. 4 
 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 60 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator odc. 9 s. 4 
 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 30 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 90 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 91 s. 2 - serial 
20:00 Dorwać Cartera - thriller 
22:00 W odwecie za śmierć - thriller 
00:00 Hooligans III - fi lm 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Dzika muzyka odc. 16

08:45 Informacje kulturalne 

09:00 Rzecz Polska 

09:25 Operacja Himmler - dramat

11:00 Nad Niemnem odc. 1 - serial 

12:05 Nad Niemnem odc. 2 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:20 Mała wielka miłość - komedia

15:25 Mysz - fi lm

16:10 Dranie w kinie odc. 27

16:50 Faustyna - fi lm

18:15 Ucho wewnętrzne - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Serce do walki - komedia

21:45 Pegaz odc. 72

22:50 Dziennik fi lozofa odc. 132

23:05 Jedna scena odc. 27

23:25 Szczęśliwy człowiek - dramat

01:05 Performance 

06:50 Był taki dzień odc. 557
07:00 Gorzkie zwycięstwo - fi lm
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 84
08:25 Ukryte skarby odc. 9
08:55 Korona królów odc. 3 - serial
09:30 Korona królów odc. 4 - serial
10:00 Dzikie Chiny odc. 1 - serial
11:00 Spór o historię odc. 14
11:40 Opowieść o Indiach odc. 2 - fi lm 
12:45 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:20 Sensacje XX wieku odc. 27
14:15 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 69 - serial
14:45 Niosła go Polska odc. 1 - fi lm
16:15 Spadł, umarł, utonął
17:15 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 9 - serial
17:45 Marszałek Piłsudski odc. 4 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 53
19:20 Sensacje XX wieku odc. 54
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Niezwykła broń odc. 2 - serial
21:25 Korona królów odc. 5 - serial 
22:00 Korona królów odc. 6 - serial 
22:35 Niezłomni. Pod drutami Auschwitz 
 - fi lm 
23:45 Niemcy - dramat 
01:45 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 84

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Każdy maluch to potrafi 
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial 
11:20 Kartka z kalendarza
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Święty na każdy dzień
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Trinity Goodheart - dramat
13:50 Misyjna Eucharystia w Gahunga 
 - fi lm 
14:00 Albert Schweitzer - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Drabina Jakubowa - 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 Szlif księżnej - fi lm
23:40 Kartka z kalendarza
23:45 180 lat na zdrowie - fi lm 

06:00 M jak miłość odc. 1371 - serial 
06:50 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 52 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 79 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1858 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 129 - serial 
14:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 9 - serial
14:55 M jak miłość odc. 1371 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna perła 
18:00 Panorama odc. 3005 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 80 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 53 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1858 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1859 
 - serial 
20:45 Na dobre i na złe odc. 706 
 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 189 - serial 
22:25 Monte Carlo Komedia 
00:15 Rodzinka.pl odc. 234 s. 12 
 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 38 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2245

10:55 Ukryta prawda odc. 909 - serial

12:00 Szkoła odc. 561 - serial

13:00 19+ odc. 262 - serial

13:30 Szpital odc. 798 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 13

15:30 Szkoła odc. 562 - serial

16:30 19+ odc. 263 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 910 - serial

18:00 Szpital odc. 799 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5305

20:10 Doradca smaku odc. 39 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2676 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 162

21:30 Agent - gwiazdy odc. 12 s. 3

22:30 No Escape - thriller 

00:45 Wierna - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 676 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 448 
 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy odc. 449 
 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 31 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 804 - serial
12:00 Gliniarze odc. 155 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 721 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2687 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 767 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3628
16:30 Na ratunek 112 odc. 229 - serial
17:00 Gliniarze odc. 219 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2688 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 234 
 - serial 
20:05 Umów się ze mną. Take me out 
 odc. 10
21:45 Ewa, ugotuj nam to odc. 4
21:50 Top chef odc. 78
23:15 Wieczny student - komedia 
01:35 Mistress America - komedia 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 08:15 Dzika muzyka 13:20 Sensacje XX wieku

07:20 Na sygnale 13:00 19+ 14:00 Pierwsza Miłość

Jack postanawia przenieść się wraz z rodziną do Azji. 
Następnego dnia odkrywa, że w mieście trwają krwawe 
zamieszki. Nie działa sprzęt elektroniczny. Co gorsza, 
rebelianci występują przeciw obcokrajowcom. Jack 
musi znaleźć sposób, aby ochronić bliskich. Pomaga 
mu w tym pewien Brytyjczyk.

Zawodowy włamywacz jest przypadkowym świadkiem 
przestępstwa popełnionego przez prezydenta Stanów 
Zjednoczonych, który zrobi wszystko, aby nikt się 
o tym nie dowiedział.

„Władza absolutna”
(1997r.) TVN 7 20:00

„No Escape”
(2015r.) TVN 22:30
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Pizza z burakami i fetą

Czwartek 3 maja 2018 ROZRYWKA 21

Składniki: 
250 g mąki
150 ml letniej wody
2 łyżki oliwy z oliwek
4 g drożdży instant lub 12 g świeżych
duża szczypta soli
duża szczypta cukru
Dodatki:
sos pomidorowy
czerwona cebula
buraki gotowane lub pieczone
ser typu feta
rukola
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Sposób wykonania:
Mąkę i drożdże instant wymieszać (ze świe-

żych zrobić rozczyn), dodać sól, cukier, oliwę, 
wyrabiać ciasto, stopniowo dolewając wodę. 
Kiedy będzie gotowe, odstawić na 30 min. do 
wyrośnięcia. 

Buraki pokroić w plastry, cebulę w piórka, ser 
rozdrobnić. Wyrośnięte ciasto porozciągać (nie 
wałkować) na wymiar blachy. Posmarować sosem 
pomidorowym, ułożyć buraki, posypać cebulą 
i serem. Zapiekać w temp. 220 st. Celsjusza około 
15 min. Przed podaniem dodać rukolę. 

Smacznego!
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Kilka pytań o… koszty sądowe
ADWOKAT RADZI  Tym razem w naszym cyklu poruszamy kwestię kosztów sądowych i możliwości zwol-
nienia od ich ponoszenia

Adwokat Anna Krawczyk-
Koźmińska, prowadząca Kance-
larię Adwokacką w Wąbrzeźnie 
(ulica Wolności 4, tel 663 018 
891), w formie przystępnych py-
tań i odpowiedzi przybliża Czy-
telnikom zawiłości prawa.

– Czy kierując sprawę do 
sądu cywilnego zawsze musi-
my ponieść jakieś koszty?

– Zasada jest taka, że każda 
sprawa podlega opłacie, istnieją 
jednak wyjątki, które omówimy 
później.

– Z jakimi opłatami mu-
simy się liczyć, chcąc zainicjo-
wać sprawę?

– Najniższe opłaty w bardzo 
drobnych sprawach nie przekra-
czają 30 złotych. Z reguły trzeba 
jednak sięgnąć głębiej do kie-
szeni. W najliczniejszej grupie 

spraw dotyczących po pierwsze 
zapłaty określonych kwot, a po 
drugie innych roszczeń mająt-
kowych, gdzie wylicza się tak 
zwaną wartość przedmiotu spo-
ru, opłatę wyliczyć jest bardzo 
prosto - stanowi ona 5 proc. 
dochodzonej kwoty lub ustalo-
nej wartości przedmiotu sporu. 
Przykładowo sąsiad nie zwró-
cił nam 30 tys. złotych, wtedy 
zapłacić musimy 1500 złotych 
opłaty. Taniej będzie proceso-
wać się w sprawach do 20 tys. zł, 
gdyż obowiązują tam opłaty sta-
łe i najwyższa z nich to 300 zł. 

– Czy zawsze tak łatwo 
wyliczyć opłatę?

– Niestety, nie. System opłat 
jest dużo bardziej skomplikowa-
ny. Istnieją liczne sprawy, w któ-
rych niezależnie od kwoty, której 

będzie dotyczyła sprawa, opłata 
będzie stała. Wśród nich są na 
przykład sprawy o zasiedzenie 
czy podział majątku, ale także 
eksmisja. Stałą opłatę 600 zł 
zapłacimy także za rozwód. Cza-
sem sąd premiuje tych, którzy 
się godzą i na przykład w przy-
padku rozwodu zwróci połowę 
opłaty, gdy będzie on zgodny.

– We wszystkich rodzajach 
spraw występują opłaty?

– Są pewne wyjątki, ale nie-
liczne. Płacić trzeba i w sprawach 
rodzinnych, i pracowniczych, 
chociaż w tych przypadkach wy-
jątków jest sporo. Nie muszą na 
przykład uiszczać opłat osoby 
dochodzące alimentów (ale już 
nie ich obniżenia), albo pracow-
nicy w sprawach o zapłatę kwot 
niższych niż 50 tys. zł.

– Opłaty dotyczą tylko 
pozwów?

– Nie. Odwołując się od nie-
korzystnego wyroku też trzeba 
płacić. Opłata od apelacji wynosi 
zwykle tyle samo, ile płacimy za 
pozew czy wniosek.

– A co z osobami ubogimi? 
Zawsze muszą zapłacić sądowi 
za rozpoznanie ich sprawy?

– Na szczęście nie. To są 

właśnie te wyjątki, o których 
wspominałam na wstępie. Każ-
da osoba, która nie jest w stanie 
opłacić kosztów, może złożyć 
wniosek o zwolnienie od nich 
ponoszenia. 

– Czy to oznacza, że wy-
starczy powołać się na brak 
środków i uzyskamy zwolnie-
nie? 

– Nie, nie jest to takie pro-
ste. Warunkiem jest złożenie 
oświadczenia, z którego wynika, 
że osoba domagająca się zwol-
nienia nie jest w stanie ponieść 
kosztów bez uszczerbku utrzy-
mania koniecznego dla siebie 
i rodziny. Pozornie to prosty 
druk, w praktyce uzyskanie 
zwolnienia nie jest takie łatwe, 
nawet jak ktoś jest biedny. Nie-
stety zasady przyznawania ta-
kich zwolnień wynikają z bardzo 
bogatego orzecznictwa. Oczywi-
stym jest, że laik nie zawsze jest 
w stanie napisać wniosek, który 
„chwyci” przed sądem. Osoby 
korzystające z usług adwokata 
są tu zatem w dużo lepszej sy-
tuacji, ponieważ dopiero z prak-
tyki wiadomo, jakie okoliczności 
czy wydatki sądy uwzględnia-
ją, a jakie nie. Z mojej praktyki 

wynika, że umiejętne napisa-
nie wniosku w dużym stopniu 
zwiększa szanse na takie zwol-
nienie. Oczywiście we wniosku 
nie wolno zmyślać, ponieważ 
sąd może przeprowadzić do-
chodzenie w celu potwierdze-
nia prawdziwości twierdzeń i na 
przykład zażądać dostarczenia 
rachunków czy potwierdzenia 
wydatków i dochodów, na które 
się powołujemy.

– Zwolnienie dotyczy tyl-
ko opłat?

– Nie. W niektórych spra-
wach oprócz kosztów ponoszo-
nych na wstępie, także w trakcie 
postępowania trzeba sięgnąć 
do kieszeni. Jeśli w sprawie po-
trzebny jest biegły, to osoba, 
która potrzebuje takiego do-
wodu musi wyłożyć zaliczkę na 
wydatki. Zwolnienie od kosztów 
pomoże uniknąć także tych wy-
datków. Pamiętać jednak należy, 
że zwolnienie od kosztów nie 
oznacza natomiast, że w przy-
padku przegranej nie zapłacimy 
nic przeciwnikowi.  

adw. Anna  
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

Żebyś się nie przejechał, 
sprawdź historię pojazdu
W trakcie zagranicznej majówki trafiliście na auto marzeń? Zanim zdecydujecie 
się na kupno, sprawdźcie online jego historię. To proste. Warunek? Trzeba mieć 
profil zaufany.

Komunikacja

Nabywcy i właściciele samo-
chodów importowanych z ryn-
ku wtórnego wybranych krajów 
europejskich oraz USA i Kanady 
mogą sprawdzić ich przeszłość 
na portalu historiapojazdu.gov.
pl.

Po pierwsze: 
profil zaufany
W systemie widoczne są 

nie tylko pojazdy sprowadzone 
z zagranicy i już zarejestrowane 
w Polsce, ale także zagraniczne 
auta, które jeszcze nie znalazły 
się w Centralnej Ewidencji Po-
jazdów, a np. już są oferowane 
do sprzedaży.

Usługa jest bezpłatna. Aby 
z niej skorzystać, wystarczy za-
logować się za pomocą profilu 
zaufanego. Chodzi o to, by za-
bezpieczyć zewnętrzny system 
przed hurtowym pozyskiwa-

niem z niego danych, a jedno-
cześnie zapewnić dostęp indy-
widualnym kupującym. Trzeba 
przygotować numer rejestracyj-
ny oraz VIN interesującego auta, 
a także datę pierwszej rejestra-
cji.

Nie kupuj złomu
Jeśli wybrany przez nas sa-

mochód jest w bazie zagranicz-
nej, to w zakładce „Dane zagra-
niczne” zobaczymy informacje 
w siedmiu kategoriach:

• Kradzież,
• Złomowanie,
• Powypadkowy,
• Uszkodzony,
• „Przekręcony” licznik,
• Niedopuszczony do ruchu,
• Służył jako taxi.
W przypadku potwierdze-

nia danej kategorii, w systemie 
pojawi się alert zaznaczony 

czerwonym wykrzyknikiem. Je-
śli pojazdu nie ma w bazie za-
granicznej, system również nas 
o tym poinformuje – na ekranie 
wyświetli się stosowna informa-
cja tekstowa.

Zaufaj historii
Obecnie historia pojazdu 

umożliwia sprawdzenie aut po-
chodzących z wybranych krajów 
europejskich (m.in. z Francji, 
Belgii, Holandii, Włoch, Szwecji) 
a także z USA i Kanady.

Serwis historiapojazdu.gov.
pl wystartował w czerwcu 2014 
r. i od momentu uruchomienia 
cieszy się ogromną popularno-
ścią wśród potencjalnych na-
bywców używanych aut, którzy 
weryfikują ich przeszłość.

Wydział Komunikacji 
Ministerstwa Cyfryzacji 

fot. pixabay

Zanim zdecydujesz się na zakup zagranicznego auta, 
dobrze jest prześledzić jego historię

Profil zaufany (eGo) to narzędzie służące do potwierdzenia toż-
samości w internecie, rodzaj elektronicznego podpisu. Usługa jest 
bezpłatna, a jej ważność to 3 lata. Po tym czasie można ją przedłu-
żyć o kolejne 3 lata.

Co daje ta usługa? Dzięki niej bez wychodzenia z domu zała-
twisz np. akt zgonu, złożysz wniosek o dowód osobisty, zgłosisz 
urodzenie dziecka, pobierzesz zaświadczenie o niekaralności (ePU-
AP), sprawdzisz zwolnienia lekarskie i czy pracodawca zgłosił cię do 
ubezpieczenia (PUE ZUS), założysz firmę bądź zawiesisz jej działal-
ność (CEIDG), sprawdzisz punkty karne i dowiesz się, czy twój do-
wód osobisty jest unieważniony (obywatel.gov).

Profil można założyć na dwa sposoby:
 – przez internet, korzystając z internetowego konta bankowe-

go lub certyfikatu kwalifikowanego. Ten ostatni nie jest zbyt popu-
larny, ale większość z nas korzysta z bankowości internetowej.

– w punkcie potwierdzającym (urzędy, banki) – wniosek wysy-
łasz przez internet, korzystając ze strony pz.gov.pl, a dane potwier-
dzasz osobiście.

Jak założyć profil zaufany?
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prawo łowieckie po nowemu
PRZEPISY  1 kwietnia weszła w życie znowelizowana ustawa łowiecka. Zmiany dotyczą nie tylko 
samego polowania, ale i szacowania szkód łowieckich. Protestują myśliwi, którzy nie zgadzają się 
z wprowadzonymi zmianami i sołtysi, którzy zostali obarczeni nowymi obowiązkami

W nowym Prawie łowieckim 
przyjętym w marcu – które weszło 
w życie 1 kwietnia – ustawodawca 
wprowadził szereg zmian. Dotyczą 
one struktur myśliwskich, formy 
polowań, a także szacowania szkód 
łowieckich. Wejście tych zmian 
wprowadza zamieszanie w kręgach 
myśliwskich i w szacowaniu szkód. 
Pojawiają się protesty. 

Myśliwi zbulwersowani
Zmiany, które dotyczą bezpo-

średnio myśliwych, jak i polowań 
to m.in. zakaz udziału w polowa-
niach osób nieletnich, obowiązko-
we okresowe badania okulistyczne 
i psychologiczne (co pięć lat) dla 
myśliwych. Nowe przepisy wpro-
wadzają zakaz używania żywych 
zwierząt do tresury psów myśliw-
skich. Pojawiła się także możliwość 
zakazania przez właściciela działki 
polowania na jego terenie. Celem 
tej nowelizacji było przede wszyst-
kim wykonanie wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 2014 roku, który 
wskazał na niedostateczną ochro-
nę praw właścicielskich w obo-
wiązujących przepisach. Chodziło 
o brak konsultacji z prywatnymi 
właścicielami gruntów podczas 
tworzenia obwodów łowieckich 
czy w czasie polowań na ich tere-
nie. Trybunał dał wówczas 18 mie-
sięcy na zmianę przepisów. 

Zostały zniesione kary za 
utrudnianie lub uniemożliwia-
nie polowań. Zwiększono do 150 
metrów odległość od zabudowań 
mieszkalnych obszaru, na którym 
myśliwi będą mogli polować. Polo-
wanie w parku narodowym będzie 
możliwe jedynie po uzyskaniu zgo-
dy dyrektora parku lub regionalne-
go dyrektora ochrony środowiska. 

Zwiększy się nadzór ministra 
środowiska nad Polskim Związkiem 
Łowieckim. Szef resortu będzie na 
przykład zatwierdzał statut PZŁ, 
powoływał zarząd główny związ-
ku, powoływał i odwoływał Łow-
czego Krajowego. Kolejna popraw-
ka uniemożliwia osobom, które 
w PRL-u współpracowały z orga-
nami bezpieczeństwa, zasiadanie 

we władzach Polskiego Związku 
Łowieckiego. 

W sejmowej debacie słychać 
było głosy za i przeciw. Dużo emo-
cji wywołała poprawka dotycząca 
zakazu udziału nieletnich w po-
lowaniach. Głośnym elementem 
dyskusji było pismo Lecha Blo-
cha – przewodniczącego Zarządu 
Głównego Polskiego Związku Ło-
wieckiego – w którym stwierdza 
on, że myśliwym ogranicza się pra-
wo do wychowania dzieci w zgo-
dzie z własnymi przekonaniami.

Sprzeciwów ze strony my-
śliwych było dużo. Głos zabrała 
również Federacja Związków Ło-
wieckich Państw UE. Jak czytamy 
w liście, który na swojej stronie 
internetowej zamieścił Polski Zwią-
zek Łowiecki, federacja uważa, że 
zmiany wprowadzane do Prawa ło-
wieckiego zniszczą polską tradycję 
i kulturę łowiecką, a poza tym są 
niezgodne z Europejską Konwencją 
Praw Człowieka oraz z Konwencją 
Berneńską. Federacja krytykuje za-
kaz płoszenia zwierzyny, gdy celem 
nie jest wykonywanie polowania, 
bo jej zdaniem uniemożliwi to my-
śliwym skuteczne szkolenie psów 
myśliwskich, a sokolnikom szkole-
nie ptaków drapieżnych. Tymcza-
sem działalność ta została uznana 
przez UNESCO za niematerialne 
dziedzictwo kulturowe. Poprawka 
zakładająca powoływanie i odwo-
ływanie Łowczego Krajowego przez 
ministra środowiska, zdaniem fe-
deracji, eliminuje samorządność 
Polskiego Związku Łowieckiego 
i stanowi bezpośredni atak na de-
mokrację. Proponowany zakaz 
udziału w polowaniach młodzieży 
do 18 roku życia kłóci się, według 
autorów apelu, z Europejską Kon-
wencją Praw Człowieka, która 
gwarantuje rodzicom możliwość 
edukacji i wychowywania dzieci 
zgodnie z własnymi przekonania-
mi i zwyczajami. „Udział młodzieży 
w polowaniach jest powszechny 
we wszystkich europejskich kul-
turach łowieckich. Myślistwo jest 
naturalnym i zdrowym sposobem 

pozyskania ekologicznego mię-
sa dla gospodarstwa domowego. 
Udział młodzieży w polowaniach 
zapewnia kluczową wiedzę na te-
mat przyrody oraz głębokie zrozu-
mienie idei zarządzania dziką przy-
rodą, jak również dobrostanem 
zwierząt. Ma pozytywny wpływ na 
psychiczny i fizyczny rozwój dzieci” 
– czytamy w apelu FACE. 

Brak ustawowych kar za 
utrudnianie polowania pozwoli na-
tomiast przeciwnikom łowiectwa 
„na prowadzenie skutecznych blo-
kad oraz sabotażu bez ponoszenia 
jakichkolwiek kar” – zauważa eu-
ropejski związek myśliwych i wyty-
ka, że nowa ustawa „jest sprzeczna 
z wieloma kluczowymi zasadami 
określonymi w Europejskiej Karcie 
Łowiectwa i Różnorodności Bio-
logicznej, która została przyjęta 
przez Stały Komitet Konwencji Ber-
neńskiej w listopadzie 2007 roku.”

Sołtysi się buntują
Od 1 kwietnia 2018 roku, wnio-

sek o szacowanie szkód w uprawach 
i płodach rolnych wyrządzonych 
przez: przez dziki, łosie, jelenie, da-
niele i sarny, w tym ustalenie wy-
sokości odszkodowania, właściciel 
albo posiadacz gruntów rolnych 
składa do organu wykonawczego 
gminy właściwej ze względu na 
miejsce wystąpienia szkody, tj. do 
właściwego terytorialnie wójta. 
Zgodnie z nowym prawem, sza-
cowanie szkód łowieckich będzie 
przeprowadzać 3-osobowa komisja 
złożona: z rolnika, na którego ziemi 
doszło do szkody, przedstawiciela 
koła łowieckiego, czyli zazwyczaj 
zarządcy lub dzierżawcy obwodu 
łowieckiego oraz sołtysa, a jeśli 
w gminie nie ma sołectw, to urzęd-
nika gminy. Komisja będzie musia-
ła oszacować szkody w ciągu 7 dni 
od złożenia przez rolnika wniosku. 
Sołtys lub urzędnik będzie musiał 
powiadomić gospodarza i koło 
łowieckie o terminie szacowania 
w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. 
Co ważne, jeżeli na miejscu szkód 
nie zjawi się przedstawiciel koła 
łowieckiego lub rolnik, to szaco-
wanie nie będzie wstrzymane. Ma 
to uniemożliwić ewentualne opóź-
nianie wypłacenia odszkodowania 
przez koło.

W ramach szacowania szkód 
komisja będzie musiała w protoko-
łach zawrzeć informacje na temat 
zwierzyny, która wyrządziła szko-
dy, rodzaju i stanu uprawy oraz jej 
areału, jak również szacunkowego 
obszaru lub masy uszkodzonych 
płodów. Najpierw należy sporzą-
dzić wstępny protokół w ciągu 7 dni 
od zgłoszenia. Trzeba go opatrzyć 
mapką lub zdjęciami. W protoko-

le z szacowania ostatecznego (tuż 
przed zbiorem uprawy, gdzie rolnik 
jest obowiązany zgłosić zamierza-
ny zbiór) musi znaleźć się też in-
formacja o procencie zniszczonej 
uprawy oraz wysokości odszkodo-
wania. Koło łowieckie ma 30 dni 
na wypłatę odszkodowania za tak 
oszacowaną szkodę.

Ustawa nakłada na sołty-
sów nowe obowiązki, wynikające 
z uczestniczenia w zespole szaco-
wania szkód w uprawach i płodach 
rolnych. I tu pojawiły się protesty. 
O potrzebie pilnej zmiany tych roz-
wiązań mówili na Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego 
zarówno przedstawiciele rządu, jak 
i strona samorządowa.

– Problem mamy na dzień 
dzisiejszy taki, że w skali kraju we-
dług naszego rozeznania mamy 
zgłoszonych 1800 szkód łowieckich 
wymagających pilnego szacowania 
wstępnego, mamy powszechną 
odmowę uczestniczenia sołtysów 
w tym procederze, mamy również 
kwestię nie do określenia z ustawy, 
czy to są zadania własne czy zle-
cone, czy będą współfinansowane. 
Nie ruszyła także żadna metodo-
logia, nie ma szkoleń dla członków 
zespołów szacujących – wyliczał 
Leszek Świętalski ze Związku Gmin 
Wiejskich RP. – Zdecydowana więk-
szość sołtysów pracuje zawodowo, 
i to nie w rolnictwie, więc o kwe-
stiach szkód łowieckich ma cza-
sem mgliste pojęcie. Na dodatek 
kwestie związane z rolnictwem nie 
są zadaniem własnym gminy, więc 
również w urzędach gmin nie ma 
pracowników, którzy potrafią roz-
różnić we wstępnym etapie wzro-
stu pszenicę od pszenżyta czy in-
nego zboża.

Sołtysi chcą ponownej noweli-
zacji. – Ustawa powinna być pilnie 
nowelizowana – ocenił Ireneusz 
Niewiarowski, prezes Krajowego 
Stowarzyszenia Sołtysów. – Jeste-
śmy nowymi obowiązkami zasko-
czeni. Do mnie nie dotarł żaden 
głos popierający to rozwiązanie. 
Sołtysi niektórzy nawet grożą, że 
odejdą ze stanowiska.

Jak poinformował wiceminister 

spraw wewnętrznych i administra-
cji Paweł Szefernaker, temat sza-
cowania szkód łowieckich w ostat-
nim czasie był podejmowany przez 
MSWiA we współpracy z resortem 
środowiska. Podkreślił, że jest po-
trzebne wypracowanie pewnej 
metodologii, co do tego działania 
i interpretacji tych przepisów. 

– Trzeba dążyć do tego, aby 
te działania, które są dziś wpisane 
jako obligatoryjne, były fakulta-
tywne. Uważamy, że fakultatywnie 
taką możliwość sołectwa powinny 
posiadać – powiedział Szefernaker.

Zdaniem wiceprzewodniczą-
cego Zarządu ZGW RP Krzysztofa 
Iwaniuka, naturalnym organem 
do szacowania szkód jest Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. – Jest to organizacja, 
która jest do tego zawodowo przy-
gotowana. To oni mają wszystkie 
dane od rolników. Jakie są uprawy 
i gdzie, mają sprzęt, GPS i wszystko 
inne – uzasadnia.

W odpowiedzi na postulaty 
strony samorządowej ze strony re-
sortu środowiska padła już dekla-
racja ponownej nowelizacji.

– Rozważamy możliwość 
zmiany zapisów ustawy. Jeżeli bę-
dzie taka konieczność, a pierwsze 
tygodnie wskazują, że ona się już 
pojawia, podejmiemy propozycję 
zmian legislacyjnych – zapowie-
działa wiceminister środowiska 
Małgorzata Golińska.

Tymczasem ruszyły szkolenia 
w związku z nowymi rozwiąza-
niami Prawa łowieckiego. Zgodnie 
z zapisami ustawy, za organizację 
kursów odpowiedzialne są Lasy 
Państwowe. W pierwszej kolejności 
szkoleni są przedstawiciele nadle-
śnictw, którzy wrócą w teren i będą 
mieli uprawnienia, żeby te szkole-
nia przeprowadzać dalej. Przewi-
dziane są też kursy e-learningowe.

Minister środowiska Henryk 
Kowalczyk stwierdził, że przyjęte 
rozwiązanie jest kompromisowe, 
ujmując to słowami, że „skoro żad-
na ze stron nie jest zadowolona, to 
jest to kompromis”. 

(nał)
fot. Bartosz Rakoczy
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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)

Ktoś udzieli ci rady, która sprawi, że staniesz się bar-
dziej ostrożny w kontaktach z otoczeniem. Postano-
wisz zakończyć znajomości z toksycznymi osobami. 
Dojdziesz do wniosku, że nie musisz kontynuować 
relacji, nawet tych rodzinnych, skoro nie wnoszą do 
twojego życia nic dobrego. Po kilku dniach wolnego 
wrócisz do pracy i zabierzesz się za porządkowanie 
zaległych spraw.

Co do ciebie niepodobne, staniesz się uparta i pewna 
siebie. Co postanowisz zrealizować, będzie wykonane. 
Nie przyjmiesz do wiadomości żadnych wymówek. 
W pracy skupisz się nad ważnymi zadaniami, a szef to 
doceni. Jeśli szukasz swojej drugiej połowy, szczęście 
ci sprzyja. Wybierz kogoś, kto ma podobne zaintereso-
wania do ciebie, z kim nie będziesz się nudzić.

Nie musisz wszystkim się przejmować i wszystkiego 
osobiście pilnować. Nikt od ciebie tego nie wyma-
ga, poza tobą samym. Wrzuć na luz. Spodziewaj się 
przypływu gotówki. Możesz spożytkować dodatkowy 
dochód na remont. Dobrze ci zrobi skupienie się na 
zmianie aranżacji mieszkania. Spodziewaj się cieka-
wych spotkań i dobrych wiadomości dotyczących 
spraw rodzinnych.

Skup się na zdrowiu, bo twój układ odpornościo-
wy jest mocno osłabiony. Na dodatek w twoim 
związku będzie się źle działo. Kłótnie i poczucie 
niezrozumienia będą na porządku dziennym. Za 
to w sprawach zawodowych i finansowych dobra 
passa. Wykorzystaj ją.

Tydzień na wysokich obrotach. Będziesz poganiać 
pracowników, domowników, a i tak nikt nie będzie 
w stanie za tobą nadążyć. Za kilka dni dojdziesz do 
wniosku, że po ciężkiej pracy należy ci się nagroda. 
Wybierzesz się na duże zakupy lub do SPA. Twoje 
otoczenie odetchnie z ulgą.

Nie daj się namówić na realizację planów, co do 
których masz wątpliwości. Ktoś będzie nalegał, tobie 
trudno będzie odmówić, ale nie ulegaj presji. Zaufaj 
swojej intuicji. Nagłe przebłyski, olśnienia, napro-
wadzą cię na właściwą drogę. Ludzie, których teraz 
spotkasz, okażą się życzliwi i pomocni.

Pewność siebie i odwaga sprawią, że będziesz 
w stanie przeforsować każdy projekt. Powalcz 
o podwyżkę, ale nie stawiaj wszystkiego na jedną 
kartę. W sprawach sercowych wiele emocji. Osoba, 
która dotąd ci się opierała, wreszcie ulegnie. Gorą-
cy romans gwarantowany.

Nie wymagaj od siebie zbyt wiele. Zwolnij, odpocz-
nij, wyjedź gdzieś na weekend. Zdrowie domaga się 
twojej uwagi. Zadbaj o kondycję fizyczną, najlepiej 
na łonie przyrody. Długie spacery albo bieganie po 
lesie dobrze ci zrobią. Możesz wybrać się na rand-
kę, ale ostrożnie podchodź do nowych znajomości. 
Ktoś będzie chciał cię oszukać i zawiedzie pokładane 
w nim zaufanie.

Twoja głowa będzie pełna niecodziennych pomy-
słów, które postanowisz wcielić w życie. Nic to, że 
trzeba zmienić układane od dawna plany. Pochłoną 
cię nowe zainteresowania, znajomości. Odpoczniesz, 
zostawisz w tyle rutynę. Wrócisz do pracy odświeżo-
ny, zmotywowany, zaproponujesz kreatywne rozwią-
zania. W miłości gwarantowanie powodzenie.

Tydzień pod znakiem uczuć, emocji i wspomnień. 
Poczujesz się rozbity, będziesz mieć problemy 
z podjęciem decyzji. Postanowisz wycofać się z ży-
cia towarzyskiego, wyjechać w ustronne miejsce, 
by dojść ze sobą do ładu. Bądź dla siebie dobry, 
wypoczywaj, śpij, czytaj, rób to, na co masz ochotę. 
W sprawach sercowych spokój, partner będzie cię 
wspierał we wszystkim.

Gwiazdy wspierają cię w podejmowaniu szybkich 
decyzji, wykorzystaj to na niwie zawodowej. Działaj 
śmiało, bez wahania, a osiągniesz sukces. W miłości 
spodziewaj się romantycznych chwil. Partner zechce ci 
zrobić niespodziankę, zaprosi na kolację bądź zaaran-
żuje wieczór we dwoje w domu. Poczujesz się kochany 
i doceniony. Okaż drugiej stronie, że też jest dla ciebie 
ważna.

Będziesz pełen życiowej energii. Chętnie skorzystasz 
z zaproszeń do znajomych i będziesz dobrze się bawić 
w ich towarzystwie. Poczujesz się lubiany, doceniany, 
a to sprawi, że z wyrozumiałością spojrzysz na innych. 
W miłości polegaj na swojej intuicji, nie słuchaj tego, 
co mówią inni. Znajdź trochę czasu, by pobyć z partne-
rem sam na sam. Romantyczne chwile będziesz długo 
wspominać.

Kolorowanki dla dzieci
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Młodzież na festiwalu 
nauki w toruniu

GMINA BRZUZE  W poniedziałek 23 kwietnia uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Ugoszczu 
udali się do grodu Kopernika, aby tam wziąć udział w trzech wyjątkowych zajęciach zorganizo-
wanych w ramach 18. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Wydział Matematyki i In-
formatyki UMK to miejsce, gdzie 
szóstoklasiści uczestniczyli 
w warsztatach pt. „Pleciemy 3 po 
3, czyli orgiami 3D”. Podczas tych 
zajęć uczniowie znaleźli się w fa-
scynującym świecie matematycz-
nego orgiami. Zaginając, składając 
i łącząc w różny sposób kolorowe 
kwadraty, tworzyli różne figury 
przestrzenne. Dr Alicja Jawor-
ska-Pastuszak z Katedry Algebry 
i Geometrii UMK stawiała przed 
uczestnikami warsztatów nieła-
twe zadania, wśród których zna-
lazły się m. in. złożenie i nadmu-
chanie sześcianu oraz splecenie 
kuli. Wszyscy uczniowie z dużym 
skupieniem i dokładnością two-
rzyli swoje trójwymiarowe mo-
dele, przekonując się tym samym, 
że papierowy samolocik nie jest 
szczytem ich możliwości kon-
strukcyjnych.

Po warsztatach szóstoklasiści 
udali się do sali konferencyjnej, 
gdzie mogli obejrzeć wystawę 
interaktywną o nazwie „Dzień 
z życia piksela”, którą na potrze-

by festiwalu przygotowali wspól-
nie Zakład Baz Danych oraz Koło 
Matematyki Stosowanej UMK. 
Studenci, doktoranci, uczniowie 
oraz pracownicy wydziału demon-
strowali zwiedzającym, co można 
stworzyć przy wykorzystaniu dzi-
siejszych narzędzi i nowoczesnej 
technologii. Tematyka wystawy 
była różnorodna: rozszerzona rze-
czywistość, sztuczne sieci neuro-
nowe, iluzje holograficzne, obra-
zowanie przestrzenne, interakcje 
człowiek-komputer oraz wiele 
innych. Nie zabrakło także pro-
pozycji dla uczniów na inspirujące 
projekty do realizacji w klasie lub 
domu. Wszystko to było niezwykle 
ciekawe, a co najważniejsze na wy-
ciągnięcie ręki.

Ostatnimi zajęciami w jakich 
uczniowie klasy VI wzięli udział, 
były warsztaty pod nazwą „Ar-
cheolog czy paleontolog?”. Miały 
one miejsce w pięknie odresturo-
wanym budynku Biblioteki Mu-
zeum Okręgowego w Toruniu. 
Prowadząca zajęcia dr Ewa Boki-
niec wyjaśniła młodzieży, jaka jest 

różnica miedzy pracą archeologa 
i paleontologa. Oglądając prezen-
tację, szóstoklasiści dowiedzieli się 
m. in., jakie znaczenie dla naszej 
wiedzy o przeszłości mają zabyt-
ki archeologiczne oraz dlaczego 
wszelkie, znalezione przedmioty 
z przeszłości powinny trafiać do 
specjalistów i właściwych instytu-
cji. Po niezwykle ciekawej prelekcji 
nastąpiła dla każdego z uczniów 
chwila próby, podczas której mogli 
przekonać się o tym, czy odpowia-
dałaby im praca przy eksploracji 
zabytków i skamielin. Posługując 
się młotkiem, dłutkiem, łopatką 
i pędzelkiem uczestnicy warszta-
tów odkrywali ukryte w różnym 
podłożu „zabytki”, które później 
mogli zabrać ze sobą do domu.

Z trwającej ponad 10 godzin 
wyprawy uczniowie wrócili do 
domów pełni pozytywnych emo-
cji i z potężnym zasobem nowej 
wiedzy oraz niezwykłych do-
świadczeń. Wyjazd zaplanowała 
wychowawczyni klasy VI Beata 
Góralczyk.

(red), fot. nadesłane



Edward Kuzak przeprowadził 
konserwację, renowację, malo-
wanie i pozłocenie ołtarza. 

Ołtarz główny zbudowany 
jest z drewna, w stylu baroko-
wym, polichromowany, zlo-
kalizowany przy ścianie pre-
zbiterialnej. Składa się z jednej 
kondygnacji i sięga sklepienia 
prezbiterium. Posiada obejście 
z bramkami, nad którymi usta-
wiono dwie rzeźby, przedstawia-
jące w sposób całopostaciowy 
z lewej strony Świętego Pawła 
i nad prawym przejściem Świę-
tego Piotra. Mensa wyraźnie 
zmniejszona, ograniczona tyko 
do niewielkiej podstawy, z usta-
wionym na niej bezpośrednio 
tabernakulum. Drzwi taberna-
kulum ozdobione płaskorzeź-
bionym kielichem z wystającą 
hostią w glorii. Dwie boczne 
płyciny ozdobione motywami 
roślinnymi. Cyborium zamknię-
te dwiema kolumnami w stylu 
korynckim, wewnątrz ozdobione 
hostią w glorii, z dużym mono-
gramem IHS, zwieńczone sym-
bolem Ducha Świętego w postaci 
gołębicy z rozłożonymi skrzydła-
mi. Boki ołtarza zamknięte parą 
kolumn z trzonami zdobionymi 
wicią roślinną, głowicami w sty-
lu korynckim, na których wspar-

ta została belka z wysuniętym 
gzymsem, zdobionym moty-
wami roślinnymi. Zewnętrzne 
części nastawy wykończone są 
ażurowymi uszakami wspierają-
cymi się na wysokich muszlach, 
z których wychodzą bogate mo-
tywy roślinne. Na belce umiesz-
czono po bokach dwa ćwierćłuki 
z siedzącymi na nich postaciami 
aniołków, z których prawy trzy-
ma na kolanach czaszkę, a lewy 
ma rozłożone ręce, jakby pozba-
wione nieznanego, wcześniej ist-

roku. Pochowany został na 
cmentarzu parafialnym w Trąbi-
nie, w grobowcu Piwnickich.

Obraz Matki Bożej Pociesze-
nia przedstawia Matkę Bożą jako 
młodą kobietę, w ujęciu cało-
ściowym frontalnie, siedzącą na 
obłokach chmur, ubraną w brą-
zową suknię, z narzuconym nie-
bieskim płaszczem, z odchyloną 
na prawe ramię głową. Do piersi 
Matka Boża przytula obiema rę-
kami Dzieciątko Jezus, ubrane 

w białą sukienkę. Na głowach po-
staci korony królewskie zwień-
czone krzyżykami. Wokół głów 
jaśniejąca gloria.

Pod zasłoną w ołtarzu głów-
nym znajduje się obraz św. An-
toniego. Po raz pierwszy wspo-
mniany został w znanych mi 
źródłach w 1753 roku z opisem: 
Imago Sancti Antoni cum Christo 
Domini na głowie S. Antoniego ko-
rona szychowa (z blachy posre-
brzanej), biała na czerwonej kitajce, 
sukienka z materyi w brążki białe 
i czarne, wkoło obłożona wstążką 
białą w kwiaty różowe. Na Panu 
Jezusie sukienka czerwona wstążką 
białą w zielone kwiaty przyozdobio-
na, na głowie korona szychowa żółta 
na materyi czerwonej. W 1764 roku 
zanotowano: (Na obrazie S. An-
toniego koron srebrnych dwie, lilia, 
pasek i łańcuszek srebrne na tymże 
obrazie). Pod rokiem 1775 czytamy 
już: Obraz S. Antoniego z Padwy pu-
blicznym głosem uznany z dawna 
jest za cudownego i podobnie pod 
1781: Obraz S. Antoniego z Padwy 
publicznym głosem za cudowny 
jest miany, co jeszcze od Zwierzch-
ności nie jest potwierdzono. W XIX 
wieku zawsze wymieniany jako 
umieszczony w jednym z bocz-
nych ołtarzy. W nowym kościele, 
zbudowanym w 1881 roku, obraz 
umieszczono w lewym ołtarzu 
(jednym z dwóch bocznych, po 

Nie wiem, kiedy pojawił się 
w nim obraz Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny (Imago As-
sumptionis in Caelum Beatissimae 
Virginis Mariae), wspomniany po 
raz pierwszy w opisie kościoła 
z 1694 roku, następnie kolejnego 
z 1740 i zapewne przeniesiony do 
nowego kościoła wystawione-
go w 1781 roku. Po wybudowa-
niu nowej świątyni w 1881 roku, 
wstawiono do niej stary ołtarz 
główny ze starym obrazem Nie-
pokalanie Poczętej Najświętszej 
Maryi Panny. Wizerunek ten 
ksiądz Józef Gadomski uznał za 
zniszczony i zamówił w 1888 
roku nowy, pod tym samym ty-
tułem. Gruntowną przebudowę 
ołtarza głównego przeprowadził 
ksiądz Tabęcki w 1893 roku, a pra-
ce wykonał stolarz z Płocka Mar-
celi Leoniak. W początkach XX 
wieku Witold Piwnicki, syn wła-
ścicieli majątku Gulbiny, znany 
już wówczas malarz, namalował 
obraz Matki Bożej Pocieszenia, 
który umieszczono pod zasuwą 
w ołtarzu głównym. Odnowiony 
ołtarz opisywał w kilka lat póź-
niej ksiądz Walenty Załuski: Zdo-
bią go części pozłacane. Po bokach 
figury Apostołów Piotra i Pawła tuż 
przy tabernakulum; górną część tego 
ołtarza zdobi krzyż niewielki z drze-
wa, w promieniach, mający z boku 
św. Jana Ewangelistę i jakąś postać 
rzeźbioną z trupią głową, być może, 
że jest to św. Franciszek z Asyżu. Za-
słonę stanowi obraz na płótnie M. B. 
Niepokalanego Poczęcia; pod zasuwą 
M. B. Pocieszenia na płótnie, pędzla 
Witolda Piwnickiego, malarza z Kra-
kowa. Piękna dekoracja koron i szat 
na tym obrazie, oraz otaczające róże 
rzeźbione, pozłacane, składają się na 
całość ołtarza wielkiego. Tabernaku-
lum z drzewa, wewnątrz odzłocone, 
mensa także z drzewa.

W 1937 roku gruntowny re-
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Ołtarz Główny w kościele 
Świętego Antoniego w Trąbinie

KOŚCIOŁY W REGIONIE  Pierwszą wiadomość o ołtarzu głównym w kościele trąbińskim od-
naleźć można w źródłach z końca XVI wieku. Ołtarz poświęcony był prawdopodobnie wówczas 
Matce Bożej

mont ołtarza głównego przepro-
wadził ksiądz Józef Dołęgowski, 
a wykonawcą była firma Fran-
ciszka Kowalewskiego z Warsza-
wy. Przerobione i poprawione 
zostały wówczas figury Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła. Cybo-
rium z drzewa, wykładane we-
wnątrz złoconą blachą, wykona-
ne zostało przez firmę Grunwald 
z Warszawy wcześniej, w roku 
1924, sprawiono nowe taberna-
culum. W ołtarzu pozostał obraz 
Witolda Piwnickiego Matka Boża 
Pocieszenia, a na zasłonie olejny 
obraz Matki Bożej Niepokalanego 
Poczęcia z 1888 roku. 

W 1945 roku ksiądz Ksawe-
ry Ziemiecki, obejmując parafię, 
pisał: Cały ołtarz główny zastałem 
drewniany (malowany olejnie na 
biało), utrzymany w pięknym baro-
kowym stylu, bogato złocony, kolum-
ny oparte na renesansie, barokowe, 
zdobione złotem, kwiatowe głowice 
złocone, z boków dwie symetrycznie 
wijące się barokowo, bogate łodygi 
ze złoconymi artystycznie kwiatami. 
W opartym na kolumnach ponad 
tabernakulum i obrazami gzymsie 
siedzą dwaj symetrycznie ustawieni 
aniołowie, w barokowych pozach na 
barokowo zwijających się ku środ-
kowi symetrycznych ślimacznicach. 
Szczyt ołtarza z pełnym cyrklem re-
nesansowym, z krzyżem złoconym 
na białym olejnym polu pośrodku, 
ozdobiony jest barokowymi, zło-
conymi promieniami, imitującymi 
zachodzące lub wschodzące słońce. 
Całość tego ołtarza jest prawdziwie 
piękna i stanowi prawdziwą ozdobę 
kościoła, nadając całości świątyni 
charakter stylowy, a przede wszyst-
kim stwarza modlącym się miłe 
ciepło i przytulny nastrój. Nie zna-
lazłem żadnych informacji, by 
ksiądz Ziemiecki dokonał zmian 
w ołtarzu głównym do końca po-
bytu w Trąbinie, tj. do 1961 roku. 
Wprowadził tylko oświetlenie 
dużą ilością żarówek, krytyko-
wane przez biskupa i wkrótce 
później zdemontowane. 

Ksiądz Wojciech Stasiak 
w końcu lat sześćdziesiątych, 
wprowadzając w prezbiterium 
ołtarz soborowy, wyremonto-
wał także ołtarz wielki, skraca-
jąc mensę, a w 1984 roku ksiądz 
Chodkowski umieścił w ołtarzu 
obraz św. Antoniego i wprowa-
dził nowe złocenia. W 1990 roku 
ksiądz Władysław Majewski do-
budował łuki boczne, na których 
zostały ustawione figury św. Pio-
tra i Pawła. W 2011 roku ksiądz 

niejącego, elementu. W centralnej 
części zwieńczenia krzyż łaciń-
ski. Ołtarz malowany na kolor 
biały, z licznymi złoceniami.

Niestety za zaginiony należy 
uznać dzisiaj obraz Matki Bożej 
Niepokalanego Poczęcia z 1888 
roku (wcześniej na zasłonie 
w ołtarzu głównym). Nie udało 
mi się, mimo licznych rozmów 
z poprzednimi, żyjącymi dzi-
siaj proboszczami trąbińskimi, 
ustalić, kiedy zaginął. Poszuki-
wania przeprowadzone przeze 
mnie i księdza Andrzeja Bytnera 
na plebanii, w kościele i wszyst-
kich możliwych miejscach, nie 
przyniosły rezultatu. Obraz ten, 
wspominany przez parafian jako 
szczególnie piękny, związany był 
z tytułem kościoła i jego zaginię-
cie spowodowało niewątpliwie 
znaczne zubożenie trąbińskiej 
świątyni. 

W centralnej części ołtarza 
głównego, jako zasłona, w po-
złacanych ramach, znajduje się 
obraz Matki Bożej Pocieszenia. 
Po raz pierwszy wzmiankowa-
ny w 1895 roku, w ankiecie, jaką 
spisał do Kurii Płockiej ówczesny 
proboszcz trąbiński, ksiądz Win-
centy Tabęcki (W wielkim ołtarzu 
pod zasuwą jest obraz Matki Boskiej 
Pocieszenia). Obraz ten widział 
także w początkach XX wieku 
ksiądz Walenty Załuski, notując: 
Pod zasuwą M. B. Pocieszenia na 
płótnie, pędzla Witolda Piwnickiego, 
malarza z Krakowa. Obraz można 
zatem datować na początek lat 
dziewięćdziesiątych XIX stulecia, 
zapewne namalowany na proś-
bę księdza Tabęckiego do odno-
wionego około 1893 roku ołtarza 
głównego. Witold Piwnicki, autor 
obrazu, syn Ignacego i Wandy 
z Piwnickich, właścicieli mająt-
ku Gulbiny, od 1867 roku stu-
diował w Akademii Sztuk Pięk-
nych w Monachium, a następnie 
w Krakowie jako uczeń Jana Ma-
tejki. Około 1877 roku, namalo-
wał swój najbardziej znany obraz 
„Bitwa pod Cecorą 1620”, który 
w roku 1883 ofiarował Muzeum 
Narodowemu w Krakowie. Zaj-
mował się głównie malarstwem 
batalistycznym i portretowym, 
a także malarstwem ilustru-
jącym dzieła literackie. Swoje 
obrazy wystawiał najczęściej 
w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie, a także 
w Towarzystwie Zachęty Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Zmarł 
w Mosinie koło Poznania w 1932 

Ołtarz główny w kościele św. An-
toniego w Trąbinie

Obraz Matki Bożej Pocieszenia 
w ołtarzu głównym w kościele 
trąbińskim

Obraz Świętego Antoniego 
w ołtarzu głównym w kościele 
trąbińskim
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europejskie 
przedszkolaki

RYPIN  W Przedszkolu Miejskim nr 2 odbył się już po raz czwar-
ty Konkurs Piosenki Angielskiej

tzw. stronie Ewangelii), w nawie 
głównej, w pobliżu prezbiterium. 
Wkrótce później, w 1888 roku, 
ksiądz Józef Gadomski zapisał: 
Z bocznych ołtarzy w nawie się znaj-
dujących jeden ma obraz Św. Anto-
niego, odświeżony, pod zasuwą, na 
której był obraz Przemienienia Pań-
skiego, lecz jako bohomaz usunięty 
został. W 1893 roku ksiądz Win-
centy Tabęcki zanotował: W trze-
cim ołtarzu po stronie Ewangelii jest 
obraz św. Antoniego Padewskiego 
Wyznawcy, patrona kościoła i pa-
rafii z dawnego kościoła w srebrnej 
sukience, dowodów nie ma, ale lud 
uważa, jako łaskami słynący obraz 
tegoż świętego. Na zasuwie Prze-
mienienie Pańskie. Ksiądz Walen-
ty Załuski widział obraz w 1909 
roku i zanotował wówczas: Obraz 
malowany na płótnie, przybity do 
deski, przedstawia tego św. z P. J. na 
ręku, okryty srebrnemi sukienkami, 
a korony na głowach; 15 srebrnych 
wotów otacza ten obraz, osłonięty 
obrazem na płótnie – Przemienie-
nia Pańskiego. Obraz św. Antonie-
go średniej wartości artystycznej. 
W 1961 roku, kiedy parafię opusz-
czał ksiądz Ziemiecki, zanoto-
wano: Obraz bardzo cenny, jedyny 
zabytek ze starych kościołów sprzed 
220 lat, św. Antoniego, ze srebrnymi 
wotami. Korony na głowie św. Anto-
niego i Dzieciątka srebrne pozłacane, 
szaty ze srebrnej wytłaczanej w li-
lie blachy. Podobnie pisał biskup 
płocki w dekrecie wizytacyjnym 
z 1967 roku (Na obrazie szaty ze 
srebrnej blachy wytłaczane w lilie, 
korony srebrne złocone i srebrne 
wota). Biskup płocki Bogdan Si-
korski w czasie wizytacji w 1971 
roku nakazał zlikwidować ołtarz, 
a obraz odnowić i umieścić w oł-
tarzyku neogotyckim przedso-
borowym po lewej stronie łuku, 
co też uczynił w roku następ-
nym ksiądz Wojciech Stasiak. 
Ksiądz Chodkowski w połowie lat 
osiemdziesiątych przeniósł obraz 
do ołtarza głównego. W 1997 roku 
obraz odnowił ponownie ksiądz 
Krzysztof Kosewski, a w 2011 
roku z całością ołtarza ksiądz 
Edward Kuzak. 

Obraz Świętego Antonie-
go namalowany został olejnie 
na płótnie, w formie stojącego 
prostokąta. Przedstawia fron-
talnie stojącego Świętego Anto-
niego Padewskiego, ujętego do 
wysokości kolan, jako młodego 
mężczyznę o owalnej twarzy, 
z koroną krótkich włosów, cha-
rakterystycznych dla franciszka-
nów. Przykrycie obrazu sukienką 
nie pozwala na dokładne dalsze 
określenie wizerunku, można 
przypuszczać, że święty ubrany 
jest w długi, szeroki habit fran-
ciszkański. W lewej ręce, zgiętej 
łokciu, trzymał zapewne księgę, 
na której siedziało Dzieciątko 
Jezus, trzymające w jednej ręce 
jabłko królewskie, drugą podno-
szące w geście błogosławieństwa. 
W prawej ręce święty trzymał 
kwiat lilii. Na głowach postaci 

miały korony. Wizerunek ten 
odzwierciedlony został na su-
kience ze srebrnej blachy, wytła-
czanej w lilie, elementy roślin-
ne, a na pasie różaniec, zapewne 
wykonanej po 1764 roku, kiedy 
wzmiankowano tylko część wy-
stroju (dwie korony, lilia i pasek), 
ale przed 1775 rokiem, kiedy po 
raz pierwszy pojawia się wiado-
mość o sukience srebrnej. Korony 
i lilia, nałożone na obrazie, także 
srebrne, pozłacane. W czasie od-
nawiania część lilii na sukience 
została posrebrzona. Zatarty zo-
stał także w czasie odnawiana, 
widoczny wcześniej napis, praw-
dopodobnie monogram złotnika 
lub fundatora, wykonany maju-
skułą i minuskułą, wklęsło rytą 
„D L sz sz”, widoczny jeszcze w la-
tach osiemdziesiątych. 

W otoczeniu obrazu św. Anto-
niego jeszcze w pierwszej połowie 
lat osiemdziesiątych XX wieku 
zawieszone było kilka plakietek 
wotywnych. W 1781 roku noto-
wano: Wotów na tymże obrazie 15. 
W 1844 roku zapisano w protoko-
le wizytacyjnym: W roku bieżą-
cym przybyło przez ofiarowanie do 
ołtarza S. Antoniego votum okrągłe, 
na którym z jednej strony wyrażony 
jest Chrzest Pana Jezusa, a z drugiej 
strony Pan Jezus. Wszystkie wota 
wymieniono w 1845 roku: Wotów 
na S. Antonim: tabliczka z wyrazem 
S. Antoniego, tabliczka Najświętszej 
Panny, tabliczka z wyrazem S. An-
toniego, tabliczka z wyrazem konia, 
tabliczka w wyrazem Opatrzności 
Boskiej, tabliczka z wyrazem klęczą-
cej osoby, tabliczka z wyrazem nogi, 
tabliczka z wyrazem serca, tabliczka 
z wyrazem bydlęcia, tabliczka przed-
stawiająca samą nogę, medalion 
z wyrazem Trójcy, a z drugiej strony 
Pana Jezusa. Na tymże obrazie S. An-
toniego znajduje się blaszka srebrna 
wyrażająca serce oraz dwie na kształt 
szkiełek. W 1888 roku ksiądz Józef 
Gadomski naliczył na tymże obra-
zie wotów srebrnych sztuk czterna-
ście. Wota nie były liczone w na-
stępnych protokołach i w czasie 
wizytacji. Widział je jeszcze na 
obrazie ksiądz Wojciech Stasiak, 
kiedy opuszczał parafię w 1973 
roku (Po lewej stronie łuku znajduje 
się obraz św. Antoniego. Na obrazie 
szaty ze srebrnej blachy, wytłaczane 
w lilie, korony srebrne, złocone oraz 
srebrne i pozłacane wota) i autorzy 
publikacji Corpus Inscriptionum 
Poloniae, inwentaryzujący zabyt-
ki pisane w latach osiemdziesią-
tych, którzy wzmiankowali m.in. 
plakietkę wotywną, renesanso-
wą, z datą w cyfrach arabskich 
„1566”, zawierającą jedną z naj-
starszych tego typu inskrypcji na 
zabytkach ruchomych w ziemi 
dobrzyńskiej. Co stało się z pla-
kietkami wotywnymi trudno 
dzisiaj ustalić. Niestety poszuki-
wania wotów poczynione przeze 
mnie nie przyniosły rezultatu 
i należy je dzisiaj uznać prawdo-
podobnie już za zaginione.

Piotr Gałkowski

Głównym organizatorem 
konkursu była Ewa Nadolska, 
nauczyciel języka angielskiego 
m. in. w Przedszkolu Miejskim 
nr 2. W tym roku czerwony pię-
trowy autobus porwał aż do An-
glii uczestników z przedszkoli 
z powiatu rypińskiego. W jury 
zasiedli: Marta Żołnowska – na-
uczyciel języka angielskiego oraz 
Klaudia Kuźmińska – muzyk, dy-
rygent Orkiestry Miejskiej.

W kategorii 5-latki: I miej-
sce: Michalina Piórkowska z PM 
3, II miejsce: Marysia Dondero-
wicz z PM 1, III miejsce: Aurelia 
Cieszyńska z PM 1, Marysia Ru-
mińska z Szkoła Podstawowa 
w Kowalkach. W kategorii 6-latki 
I miejsce: Kamila Pysiak z PM 2, 
Wiktor Meller z z PM 3, II miejsce: 
Izabela Zou z Chatka Puchatka 
Rypin, III miejsce Hubert Budka 
z PM.

Gośćmi na tegorocznym 
konkursie byli: burmistrz Ry-
pina Paweł Grzybowski, dyrek-
tor Miejskiego Zespołu Obsługi 

Oświaty Małgorzata Świtalska 
oraz Barbara Górecka – prze-
wodnicząca Komisji Oświaty 
i Wychowania. Wszystkich gości, 
rodziców, opiekunów oraz ma-
łych artystów powitała dyrektor 
przedszkola Barbara Piotrowska. 
Dzieci popisały się wspaniałymi 

zdolnościami wokalnymi i lin-
gwistycznymi. Organizatorzy 
docenili także wkład nauczycieli 
języka angielskiego w przygoto-
wanie dzieci i nagrodzili pedago-
gów pamiątkowymi dyplomami. 
Well done!

Tekst i fot. (mr)



Rolnictwo

Kupię od 2 ha do 5 ha ziemi rolnej. 
Kupię tylko ziemie uprawne klasy 3-5  
pod uprawy rolne. Kontakt pod nr.  
tel. 660 853 372

Różne

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

PRZYJMĘ NA PLAC KILKA TYPO-
WYCH GARAŻY /BLASZAK/ O WYM. 
3 X 5 M W RYPINIE, UL. KOSZARO-
WA 27, TEL. 6O7 568 972

Usługi

Transport koni, krów i innych zwie-
rząt na terenie całej Polski. Atrak-
cyjne stawki i fachowe podejście. 
Tel 669 450 043

Przewóz maszyn rolniczych do 10 
ton, tel 600 990 042

Usługowy siew kukurydzy,tel. kon-
taktowy 783 812 587

Malowanie, szpachlowanie, re-
gipsy, docieplanie, sufity LED. 
Tel. 885 810 599

Usługi: malowanie, masełkowanie, 
tanio. Tel. 663 107 581

Nieruchomości

Sprzedam działkę budowlaną  nad 
jeziorem Wąbrzeźno Cymbark oko-
ło 900 m2, cena do uzgodnienia, tel. 
604 541 339

Sprzedam lub wynajmę magazyny, trzy 
po 140 m2, jeden 300 m2, Wąbrzeźno, 
ul. 1 Maja 63, tel. 604 541 339

Sprzedam dom w Węgiersku z działką 
o powierzchni 4600 m2. Tel. kontakto-
wy 514 752 315

Zbójno: 1,47ha rola IVa-69000zł. Łąka 
1,36ha (1,05ha przelicz) KRUS/budo-
wa- 29000zł; Łąka 0,47ha 8900zł. Tel. 
607 768 660 po16

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

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

Usługi

Rolnictwo

Nieruchomości

Różne

TEL. 608 688 587
ZADZWOŃ

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Ogrodnictwo

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Numery alarmoweNumery alarmowe

R E K L A M A
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Grupa mundurowa przygo-
towała satyryczną scenkę z życia 
„wojaka”. Przygotowano pokazy 
sprzętu taktycznego: kamizelki, 
maski ochronne, maski przeciw-
gazowe oraz broń pozbawioną 
cech bojowych, którą można było 
rozkładać i składać. Chętni mogli 
strzelać do celu z replik ASG. Go-
ście obejrzeli też popisy taneczne. 
Publiczności podobał się Mazur 
w wykonaniu młodzieży „Czwór-
ki”.

– W pracowni architektury 
krajobrazu uczniowie przygoto-
wali pokaz ogrodów w szkle, pro-
jekty i makiety ogrodów oraz ścia-
nę wertykalną z begonii. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się 
ćwiczenia terenowe oraz przyrzą-
dy i akcesoria używane w geode-
zji. Każdy mógł spróbować swoich 
sił w obsłudze sprzętu geodezyj-
nego. W pracowni budownictwa 

przygotowano projekcję filmu 
„Najdziwniejsze budowle świata”. 
Odwiedzający pracownię zmagali 
się z układaniem miniaturowych 
budowli oraz muru z pustaków 
– relacjonuje Marta Bednarczuk 
z ZS 4 w Nadrożu.

 Technikum pojazdów sa-
mochodowych przywitało odwie-
dzających wystawą przekrojów 
elementów samochodowych. Za-
interesowani przeszli szybki kurs 
obsługi suwmiarki. W warsztacie 
samochodowym został zaprezen-
towane pojazdy szkoleniowe (sa-
mochody osobowe Toyota Yaris 2, 
Opel Astra G) urządzenia i narzę-
dzia warsztatowe, z których ko-
rzystają uczniowie podczas zajęć 
praktycznych.

– Swoją pracę gimnazjali-
stom przybliżyła redakcja gazetki 
szkolnej „Czwórka”. Można było 
zobaczyć zachowane i aktualne 

egzemplarze. Tradycyjnie w in-
ternacie zaprezentowano pokoje, 
omówiono rozkład dnia i sposób 
spędzania przez uczniów czasu 
wolnego – dodaje Bednarczuk.

Dodatkową atrakcją było 
szkolenie z arborystyki zajmują-
cej się pielęgnacją drzew metodą 
alpinistyczną. Doradca techniczny 
firmy Petralana przedstawił za-
stosowanie wełny skalnej w bu-
downictwie, a reprezentant fir-
my produkującej Cekol zapoznał 
uczestników z produktami wyko-
rzystywanymi w pracy absolwen-
ta branży budowlanej. Uczniowie 
technikum pojazdów samocho-
dowych wraz z przedstawicielem 
firmy KYB przedstawili rozwiąza-
nia techniczne stosowane w ele-
mentach amortyzacji pojazdu. 
Impreza zakończyła się wspól-
nym grillowaniem.

(ak), fot. nadesłane

GMINA ROGOWO  24 kwietnia w Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu zorganizowano Dzień Otwarty dla gim-
nazjalistów i rodziców. Spotkanie miało na celu przybliżenie oferty edukacyjnej, prezentację osiągnięć 
uczniów i dorobku szkoły. Nikt nie mógł się nudzić

Dzień otwarty w ZS 4 w Nadrożu



Mecz ze Startem nie mógł 
się odbyć w pierwotnym termi-
nie, ze względu na zły stan mu-
rawy bocznego boiska w Rypinie. 
Zarząd Lecha poprosił o przenie-
sienie spotkania o kilka tygodni. 
W środę drużyny nadrobiły zale-
głości. Nasi od początku próbo-
wali przejąć inicjatywę, jednak 
albo brakowało ostatniego po-
dania, albo dobrze spisywał się 
golkiper gości. Widząc nieporad-
ność Lechitów, gracze Startu za-
częli odważniej atakować. W 20. 
minucie objęli prowadzenie, a na 
listę strzelców wpisał się Hubert 
Oblizajek. Dziesięć minut później 
było już 2:0, a z obroną gospoda-
rzy uporał się tym razem Kuba 
Binerowski. W 40. minucie arbi-
ter zaprosił piłkarzy do szatni, 
bo nad stadionem przeszła po-
tężna ulewa. Po wznowieniu gry 
Start zadał jeszcze trzeci cios, 
ustalając wynik meczu. W drugiej 
odsłonie rypinianie próbowali 
zmniejszyć rozmiary porażki, ale 
bezskutecznie. 

Lechici zrehabilitowali się 
w sobotę, pokonując na wyjeź-

dzie 4:0 Naprzód Jabłonowo Po-
morskie. Zwycięstwa nie można 
jednak przeceniać, bo rywale to 
czerwona latarnia IV ligi. W tej 
rundzie przeciwnicy przegrali 
wszystkie pięć meczów i stra-
cili aż 20 goli. Rypinianie od 
początku przeważali. Już w 7. 
minucie wynik otworzył Rado-
sław Fodrowski. Później tempo 
nieco spadło, ale Lech wziął się 
do pracy po godzinie gry. W 62. 
minucie na 2:0 podwyższył Jakub 
Trędewicz, a później znakomitą 
końcówkę zaliczył wprowadzony 
z ławki Radosław Lewandowski, 
dwukrotnie wpisując się na listę 
strzelców. Warto wspomnieć, że 
trener Tomasz Paczkowski po-
stawił na kilku juniorów. Szansę 
otrzymali m.in. Krystian Żbikow-
ski, Daniel Jasieniecki i Dawid 
Gawryszewski. 

Po sobotnim meczu pod-
opieczni Paczkowskiego zajmują 
piąte miejsce w ligowej tabe-
li. Do prowadzącego Chemika 
Bydgoszcz tracą aż 21 punktów. 
W najbliższych dniach Lechitów 
czeka ciąg dalszy ligowego ma-

ratonu. We wtorek 1 maja nasi 
piłkarze zagrali u siebie z Kuja-
wianką Izbica Kujawska (mecz 
zakończył się po zamknięciu wy-
dania), a 5 maja o 17.00 podejmą 
Cuiavię Inowrocław. 

Tekst i fot.
(ToB)

Bramkarza strzałem z dystansu próbował zaskoczyć Mateusz Szymborski

Radosław Fodrowski (w środku) strzelił gola w sobotnim starciu z Naprzodem 
Jabłonowo Pomorskie

Do Lecha z wypożyczenia wrócił Błażej Dąbrowskiego

W środę blisko strzelenia gola był Szymon Moszczyński

Tym razem Piotr Buchalski (z opaską kapitana) nie znalazł sposobu na bramkarza rywali

Start Warlubie wbił Lechitom aż trzy bramki

Lech Rypin
 vs. 

StaRt WaRLubie

0 (0:3) 3

Gole:

Oblizajek 20’, Binerowski 30’, 
Chyła 45’

napRzód JabłonoWo 
pomoRSkie

 vs. 
Lech Rypin

0 (0:1) 4

Gole:

Fodrowski 7’, J. Trędewicz 62’, 
R. Lewandowski 66’, 90’
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Lech rypin gra w kratkę
piłka noŻna  W środowym, zaległym meczu IV ligi Lech Rypin przegrał u siebie 0:3 ze Startem Warlubie. 
Nasi zrehabilitowali się trzy dni później, pokonując 4:0 Naprzód Jabłonowo Pomorskie
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Wyszarpane zwycięstwo Grotu
PIŁKA NOŻNA  W 18. kolejce A-klasy Grot Kowalki podejmował Tłuchowię Tłuchowo. Na boisku w Naro-
żu padł wynik 1:0, a zwycięskiego gola gospodarze zdobyli dopiero w doliczonym czasie gry

Grot Kowalki w ostatnich 
spotkaniach kroczył od zwycię-
stwa do zwycięstwa, gromiąc 
kolejnych rywali i potwierdzając 
bardzo dobrą dyspozycję. Tłucho-
wia ma za sobą udany mecz z Ku-
jawiakiem Kruszyn, wygrany 4:0, 
ale też i remis ze Skrwą Skrwilno, 
kiedy to prowadzenie stracili nie-
mal w ostatnich sekundach doli-
czonego czasu gry.

Obie drużyny przystąpiły do 
tego spotkania mocno osłabione. 
Grot miał na ławce tylko dwóch 
zmienników, a na bramce z ko-
nieczności musiał zagrać Marek 
Rupiński, po tym jak z gry wypa-
dło dwóch nominalnych bram-
karzy, Rafał Łukowski i Bartosz 
Gruszczyński. Jeszcze gorzej sy-
tuacja wyglądała w Tłuchowii, po-
nieważ goście nie mieli ani jedne-
go zawodnika rezerwowego.

Już w pierwszej minucie me-
czu błąd obrony Grotu mógł ją 
drogo kosztować, jednak przy-
jezdni nie wykorzystali tego pre-
zentu. Chwilę później Tłuchowia 

miała ponownie szansę na ob-
jęcie prowadzenia, jednak piłka 
przeszła obok bramki. Kilka mi-
nut później miało miejsce bardzo 
groźne zdarzenie. Do piłki wysko-
czyli Maciej Serwatka z Grotu i Ra-
dosław Kwiatkowski z Tłuchowii. 
Zawodnicy potężnie zderzyli się 
głowami i obaj padli na murawę. 
Z nosa zawodnika gości buchnęła 
krew i przez kilka minut Tłucho-
wia grała w osłabieniu. Jak udało 
się nam dowiedzieć po spotkaniu, 
zawodnik Tłuchowii ma podej-
rzenie lekkiego wstrząsu mózgu, 
natomiast gracz gospodarzy na-
rzeka na ból w odcinku szyjnym 
kręgosłupa. Do końca pierwszej 
połowy niewiele się działo i sę-
dzia zaprosił obie jedenastki na 
przerwę.

Po zmianie stron Grot miał 
lekką przewagę nad przyjezdny-
mi, jednak i Tłuchowia stworzyła 
sobie kilka dogodnych sytuacji. 
Grot miał co najmniej 3 stupro-
centowe sytuacje, jednak żadnej 
z nich nie potrafił wykorzystać. 

I kiedy wydawało się, że obie dru-
żyny podzielą się punktami, piłka 
zagrana z rzutu wolnego wpadła 
w pole karne gości, a niepilnowa-
ny Michał Sochacki wykorzystał 
zamieszanie i strzelił bramkę na 
wagę zwycięstwa.

Obie jedenastki trzeba do-
cenić za wolę walki. Szczególnie 
drużynie Tłuchowii należą się sło-
wa uznania za to, że mimo braku 
zmienników i graniu praktycznie 
w 9 (oprócz wspomnianego wcze-
śniej Kwiatkowskiego praktycznie 
cały mecz z urazem zmagał się 
Daniel Sieciński) nie sprzedali ta-
nio skóry.

Grot Kowalki ma do rozegra-
nia jeszcze trzy spotkania i real-
ne szanse na 1. miejsce w grupie, 
dające możliwość walki o awans 
do okręgówki, gdzie ostatnio Grot 
występował w sezonie 2012/2013. 
W następnej kolejce podopiecz-
ni trenera Tomasza Wysockiego 
zmierzą się na wyjeździe z Wiśla-
ninem Bobrowniki.

Tekst i fot. (LB)

– Panie trenerze, zostały wam do rozegrania jeszcze trzy spotkania. Czy 
rozmawiacie już pomiędzy sobą o możliwości awansowania do okrę-
gówki?
– Awans jest realny, aczkolwiek to mimo wszystko jeszcze aż trzy spotkania 
w grupie plus ewentualny baraż (drużyny zajmujące 1. miejsce w dwóch 
grupach A-klasy grają ze sobą baraż o awans do okręgówki – przyp. red). 
Ponadto trzeba pamiętać, że ewentualny awans to tak naprawdę dopiero 
początek drogi. Bez wzmocnienia składu nie mamy czego szukać w wyższej 
lidze.
– Jak zatem wygląda obecnie wasza sytuacja kadrowa?
– Wiadomo, że na tym poziomie rozgrywkowym zawodnicy często wypadają 
przez różne losowe sytuacje w życiu prywatnym i zawodowym. Ponadto 
Artur Kaczyński, nasz podstawowy napastnik, od początku rundy wiosennej 
zmagał się z bólem w kolanie. W meczu z Mieniem Lipno noga nie wytrzy-
mała i Artur nie zagra z nami przynajmniej do końca sezonu.
– Czy w zespole juniorskim znajdują się zawodnicy, którzy będą mogli 
wzmocnić Grot przed startem nowego sezonu, niezależnie od ligi w któ-
rej zagracie?
– Owszem. M. in. Kamil Laskowski to bardzo ciekawy junior, który doskonale 
prezentował się w zimowych sparingach. Obecnie jednak nie ma jeszcze 
skończonych 16 lat i nie możemy zgłosić go do rozgrywek. Mam jednak 
nadzieje, że wspomoże nasz zespół w następnym sezonie.

Awans realny, ale wciąż daleki – Tomasz Wysocki, 
trener Grotu Kowalki

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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