
Sprawa miała swój począ-
tek w sobotę (14.04). Po godzinie 
19.00 dyżurny rypińskiej policji 
został powiadomiony przez po-
krzywdzonego o tym, że napadło 
na niego dwóch mężczyzn. Przy-
byli na miejsce policjanci natych-
miast przystąpili do zbierania 
dowodów, zabezpieczyli ślady, 
przesłuchali świadków.

– Jak wynikało z ich ustaleń, 
dwóch zamaskowanych męż-
czyzn weszło do pomieszczenia 
firmy pokrzywdzonego i grożąc 
pozbawieniem życia pobili go, 
skrępowali ręce i nogi, a następ-
nie ukradli pieniądze, biżuterię 
oraz dokumenty o łącznej warto-
ści ponad 55 tys. zł – mówi asp. 
Dorota Rupińska z Komendy Po-
wiatowej Policji w Rypinie.

Pierwsze zatrzymania poli-
cjanci przeprowadzili już w po-
niedziałek (16.04). To wtedy pod 
zarzutem dokonania rozboju do 
policyjnego aresztu trafiło dwóch 
mieszkańców Rypina w wieku 29 
i 30 lat. Mundurowi nadal ana-
lizowali zebrany w tej sprawie 
materiał dowodowy, aby szcze-
gółowo odtworzyć przebieg ca-
łego zdarzenia. Funkcjonariusze 
ustalili, że zatrzymani mężczyźni 
nie działali sami, a wszystko było 
dużo wcześniej zaplanowane.

– W czwartek (19.04) rypińscy 
kryminalni na terenie Torunia za-
trzymali ich 35-letniego wspólni-
ka. Policjanci podczas przeszuka-
nia zabezpieczyli pieniądze oraz 
odzyskali biżuterię należącą do 
pokrzywdzonego. Ponadto zna-

leźli u zatrzymanego papierosy 
bez polskich znaków skarbowych 
akcyzy, narkotyki, m. in. amfeta-
minę i dopalacze w ilości prawie 
7 gramów i 17 tabletek eksta-
zy, a także inne przedmioty. Jak 
ustalili policjanci, pochodzą one 
z różnych włamań dokonywanych 
na terenie powiatu rypińskiego, 
ale nie tylko – dodaje Rupińska.

Sąd Rejonowy w Rypinie 
przychylił się do wniosków orga-
nów ścigania i tymczasowo aresz-
tował dwóch mieszkańców Rypi-
na. Grozi im do 12 lat pozbawienia 
wolności. Śledczy zapowiadają, że 
to nie koniec sprawy. W toku są 
czynności z zatrzymanym miesz-
kańcem Torunia.

(ak)
fot. KPP Rypin

Wszystko za sprawą burmi-
strza Pawła Grzybowskiego, który 
zachęcił podróżnika do odwiedzin 
naszego miasta.

– Arthura Starta spotkałem 
w piątek w Toruniu – przyznaje 
Paweł Grzybowski. – W trakcie 
rozmowy, którą zainicjowałem, 
dowiedziałem się o fantastycznej 
podróży i zaproponowałem, by 
na tej niezwykłej trasie znalazł się 
nasz wyjątkowy i bardzo gościnny 
Rypin. I tak się stało.

Dwudz ie s tos ześ c io la tek 
w trasę liczącą blisko trzy tysiące 
kilometrów wyruszył z Oxfordu. 
Jak sam przyznaje, samotna po-

dróż rowerem pozwoliła mu po-
znać wiele życzliwych osób. Bry-
tyjczyk pozostaje pod wrażeniem 
piękna polskiej ziemi i jej trady-
cji. Ujęła go również niesamo-
wita otwartość na obcych ludzi. 
Niezwykle mile wspomina swoje 
pierwsze spotkanie z polską ro-
dziną w Lesznie, która go prze-
nocowała. Należy mieć nadzieję, 
że dzięki gościnności burmistrza 
i Rypin na długo zapadnie w pa-
mięć Arthura. Co ciekawe, Start 
w przyszłości rozważa zamiesz-
kanie w innym kraju.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

RYPIN  Zamaskowani przestępcy grożąc śmiercią, pobili po-
krzywdzonego, związali mu ręce i nogi, a następnie ukradli 
dokumenty, biżuterię i pieniądze
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odciążą ruch w mieście?
RYPIN  Rypiński samorząd zabiega o to, by usprawnić organizację ruchu w centrum miasta. W tym 
celu został złożony w Zarządzie Dróg Wojewódzkich Bydgoszczy wstępny projekt zmian stałej orga-
nizacji ruchu drogowego polegających na wprowadzeniu odpowiednich tablic informujących o trasie 
objazdu celem akceptacji proponowanej lokalizacji i treści tablic informacyjnych

stawowa, przedszkole, oddziały 
biblioteczne. Zmiana organizacji 
ruchu wpłynęłaby korzystnie na 
bezpieczeństwo mieszkańców. 
W związku z tym już w lutym 
zwróciłem się w formie pisemnej 
do przedsiębiorców z prośbą o 
zmianę tras przewoźników. Pod-
jęliśmy już wówczas konieczne 
kroki do wprowadzenia stosow-
nych oznaczeń – wyjaśnia wło-
darz Rypina.

Koncepcja projektu stałej 
zmiany organizacji ruchu dro-
gowego polegałaby na wprowa-
dzeniu zalecanej trasy objazdu 
dla pojazdów o masie całkowi-
tej powyżej 10 ton w ciągu dróg 
wojewódzkiej nr 563 i 560 i drogi 
powiatowej nr 2217C Godzisze-
wy-Dylewo.

– Według naszej propozy-
cji natężenie ruchu pojazdów 

ciężarowych dojeżdżających do 
rypińskiej strefy przemysłowej 
(zlokalizowanej na odcinku od 
przejazdu kolejowego w kierun-
ku Żuromina) przez centrum 
miasta uległoby znacznemu 
zmniejszeniu poprzez wyprowa-
dzenie ruchu na przebudowany 
(dostosowany do ruchu ciężkie-
go) odcinek drogi powiatowej 
nr 2217C Godziszewy-Dylewo, łą-
czący drogi wojewódzkie nr 563 
i 560 odcinek drogi powiatowej 
nr 2217C Godziszewy-Dylewo – 
dodaje burmistrz Grzybowski. – 
Cieszy mnie, że zarówno nam jak 
i pracownikom starostwa oraz 
radnym powiatowym bardzo za-
leży na zapewnieniu bezpieczeń-
stwa mieszkańcom, zniwelowa-
niu zbytniego ruchu i zadbaniu o 
komfort codziennego życia.

(mr), fot. UM Rypin

– Cieszy mnie żywe zainte-
resowanie mieszkańców i rad-
nych kwestią uciążliwego ruchu 
samochodów ciężarowych w 
centrum miasta. Radny powiatu, 
Jacek Furman słusznie zwraca 

uwagę, że sytuację w centrum 
miała poprawić nowo wyremon-
towana droga łącząca Dylewo z 
Godziszewami – mówi burmistrz 
Paweł Grzybowski.

Słowa burmistrza odnoszą 

się do naszej publikacji z poprzed-
niego wydania CRY, w której pro-
blem podniósł radny powiatowy 
Jacek Furman. Jak informuje Pa-
weł Grzybowski, miasto partycy-
powało w kosztach modernizacji 
rzeczonego odcinka drogi zakła-
dając, iż w przyszłości może stać 
się zalążkiem obwodnicy Rypina, 
a także ułatwi dojazd do rypiń-
skiej podstrefy Pomorskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej.

– Najbardziej zależało nam 
przede wszystkim na rozładowa-
niu ruchu samochodów ciężaro-
wych w ciągu dróg wojewódzkiej 
nr 563 (ul. Mławska) i 560 (ul. 
Warszawska) oraz ciągów łączą-
cych ww. drogi wojewódzkie w 
szczególności drogi powiatowe tj. 
ulice Młyńską i Nowy Rynek tym 
bardziej, iż na trasach ich prze-
jazdu znajdują się szkoła pod-

R E K L A M A

Rypin

Most będzie jak nowy
Trwa procedura przetargowa, która wyłoni wyko-
nawcę przebudowy mostu w Rypinie w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 534. Przeprawa nad Rypienicą zyska 
nową konstrukcję, jezdnię i chodniki.

Most znajduje się w ciągu 
ulicy T. Kościuszki. Jest jedną 
z dwóch konstrukcji, które ko-
munikują centrum z zachodnią 
częścią Rypina. Ulica stanowi 
fragment drogi wojewódzkiej 
nr 534 łączącej Rypin z Golu-
biem-Dobrzyniem, Wąbrzeźnem 
i Grudziądzem. Większa część tej 
trasy została zmodernizowana 
w poprzednich latach z wyko-
rzystaniem środków z Regional-
nego Programu Operacyjnego. 
Teraz przebudowany zostanie 
most. 

Prace rozpoczną się od roz-
biórki nawierzchni. Wykonywa-
ne będą połówkowo, by przez 
cały czas zachować przejezd-
ność. Most zostanie wzmoc-
niony w nietypowy sposób. Od 
spodu drogowcy wstawią stalo-
wą konstrukcja z blachy falistej 
a przestrzeń pomiędzy istnie-

jącym obiektem i stalową osło-
ną wypełni beton. Dzięki takiej 
technologii ważna przeprawa nie 
musi być w całości rozbierana, co 
spowodowałoby duże utrudnie-
nia w ruchu. W zakres inwestycji 
wchodzą również przebudowy 
chodników, przyległych murów 
oporowych, wykonanie nowej 
jezdni i balustrad. Zakończenie 
prac planowane jest jesienią. 
Dokładny termin będzie uzależ-
niony od wyników przetargu. Na 
wybór wykonawcy, oprócz ceny, 
wpływ będzie miał też czas pro-
wadzonych prac.

Dzięki tej inwestycji zwięk-
szy się nośność przeprawy, któ-
ra będzie dostosowana do po-
ruszania się pojazdów o masie 
nawet 40 ton (wcześniej 30 ton). 
Nowa jezdnia, chodniki i balu-
strady podniosą też estetykę ul. 
Kościuszki.

Warto dodać, że w Rypinie 
planowane są też prace przy 
rozbudowie ul. Kościuszki i Lip-
nowskiej, gdzie wydzielone zo-
staną dodatkowe pasy do skrętu 
w lewo, co również pozytywnie 
wpłynie na płynność i bezpie-
czeństwo ruchu w tej części 
miasta. W trybie „zaprojektuj 
i wybuduj” Zarząd Dróg Woje-
wódzkich zamierza natomiast 
zlecić przebudowę ostatniego 
odcinka drogi od Rypina do Ce-
tek. Ogłoszenia przetargu na tę 
inwestycję można spodziewać 
się w drugiej połowie roku.

Most w liczbach: termin re-
alizacji – do 5 miesięcy; nowa 
nośność – 40 ton; natężenia 
ruchu – ok. 4700 pojazdów na 
dobę.

(ak)
fot. Szymon Zdziebło/

Tarantoga.plDroga wojewódzka nr 534 między Rypinem i Golubiem-Dobrzyniem
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Ujęli kompletnie pijanego kierowcę
RYPIN  Postawą godną naśladowania wykazał się pracownik jednego z zakładów, który zareagował, wi-
dząc pijanego kierowcę. Kierowca dostawczego citroena miał blisko 2,5 promile alkoholu. Na szczęście 
dalej nie pojechał

R E K L A M A

W poniedziałek (23.04) po go-
dzinie 13.00 dyżurny rypińskiej 
policji otrzymał zgłoszenie doty-
czące zatrzymania nietrzeźwego 
kierującego przez pracownika 
jednego z zakładów na terenie 
powiatu rypińskiego. Na miejsce 
natychmiast wysłał policjantów 
z drogówki.

– Jak wynikało z ustaleń, 
kierowca dostawczego citroena 
przyjechał z towarem na teren 
zakładu. Gdy wysiadł z pojazdu, 
nie potrafił utrzymać się na no-
gach. Zgłaszający natychmiast 

zareagował, wspólnie z pracow-
nikami ochrony uniemożliwili 
mu dalszą jazdę, gdyż mężczy-
zna stał się agresywny – mówi 
asp. Dorota Rupińska z Komendy 
Powiatowej Policji w Rypinie.

Policjanci wylegitymowa-
li kierowcę oraz sprawdzili jego 
stan trzeźwości. Był nim 47-latek, 
a w organizmie miał blisko 2,5 
promila alkoholu. Został zatrzy-
many w policyjnym areszcie do 
wytrzeźwienia i wyjaśnienia.

We wtorek (24.04) na podsta-
wie zebranych dowodów usłyszy 

zarzut kierowania pojazdem po 
pijanemu. Policjanci zatrzymali 
mu prawo jazdy. Za to przestęp-
stwo grozi mu wysoka grzywna, 
zakaz prowadzenia pojazdów, 
a także kara pozbawienia wolno-
ści do lat 2.

Należy przy tym podkreślić, 
że po raz kolejny godna naśla-
dowania obywatelska postawa 
przyczyniła się do wyeliminowa-
nia bezmyślnego kierowcy.

(ak)
 fot. ilustracyjne

Gmina Brzuze

Włamał się, żeby ukraść... 
100 złotych
Policjanci przestawili zarzut kradzieży z włamaniem 25-letniemu mieszkańco-
wi powiatu rypińskiego. Mężczyzna włamał się do mieszkania swojej znajomej 
i ukradł 100 zł.

W poniedziałek (16.04) do 
dyżurnego rypińskiej policji 
z terenu gminy Brzuze zadzwo-

niła kobieta i zgłosiła, że pod 
jej nieobecność ktoś włamał się 
do mieszkania, splądrował je 

i ukradł 100 zł. Dyżurny wysłał 
na miejsce kryminalnych, którzy 
potwierdzili to zgłoszenie i przy-
stąpili do zbierania dowodów 
w sprawie.

– Na tej podstawie policjanci 
wytypowali znajomego pokrzyw-
dzonej, tj. 25-letniego mieszkań-
ca powiatu rypińskiego. Jeszcze 
tego samego dnia policjanci po-
jechali po niego i go zatrzymali. 
Mężczyzna miał ponad dwa pro-
mile alkoholu w organizmie, więc 
trzeźwiał w policyjnym areszcie 
– podaje asp. Dorota Rupińska 
z KPP Rypin.

We wtorek (17.04) sprawca 
usłyszał zarzut kradzieży z wła-
maniem. Za ten czyn grozi kara 
do 10 lat pozbawienia wolności.

(ak), fot. KPP Rypin

Bat na złodziei 
rowerów
Rozpoczął się sezon rowerowy, a tym samym poli-
cjanci zaczęli akcję znakowania rowerów. Oznakowa-
nie jednośladu nie daje gwarancji zabezpieczenia go 
przed kradzieżą, ale ułatwi jego odzyskanie, odstraszy 
potencjalnego złodzieja oraz utrudni jego nielegalną 
sprzedaż.

Rypin

Rypińscy policjanci zapraszają 
do oznakowania swojego jedno-
śladu. Osoby chcące oznakować 
rower, proszone są o zabranie do-
kumentu tożsamości i dokumen-
tu zakupu roweru. Dzieci prosimy 
o przybycie z pełnoletnim opieku-
nem.

– Znakowanie rowerów od-
bywa się na terenie Komendy 
Powiatowej Policji w Rypinie przy 
ul. Piłsudskiego 19, po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicznym. 
Osoby chętne prosimy o kontakt, 
nr tel: 54-230-82-11 lub 515-031-268 
– informuje asp. Dorota Rupińska 
z KPP Rypin.

Znakowanie polega na trwa-

łym wygrawerowaniu na rowerze 
numeru identyfikacyjnego. Dane 
te rejestrowane są w policyjnym 
systemie informatycznym. Każ-
dy właściciel otrzymuje stosowny 
dokument, w którym zawarte są 
jego dane oraz numer naniesiony 
na ramę.

Głównym założeniem i celem 
znakowania rowerów jest ogra-
niczenie ich kradzieży, a także 
ograniczenie handlu kradzionymi 
rowerami lub ich częściami. Baza 
danych „dwóch kółek” umożli-
wia z kolei dotarcie do właściciela 
skradzionego roweru w sytuacji 
jego odzyskania.

(ak)
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kolejna 
termomodernizacja

GMINA WĄPIELSK  Trwają prace remontowe budynku Szko-
ły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wąpielsku. Planowa-
ne zakończenie robót przypada w sierpniu

W trakcie jest ocieplanie 
ścian, dachu, części fundamentów 
oraz prowadzona jest wymiana 
stolarki okiennej. Ogrzewanie 
olejowe generujące duże koszty 
będzie zastąpione ekologicznym 
ogrzewaniem na pellet. W piw-
nicy szkoły będzie zamontowany 
nowy kocioł grzewczy, a w kla-
sach pojawią się nowe grzejniki 
i instalacja centralnego ogrzewa-

nia. Pomieszczenia będą oświe-
tlone przez nowe lampy LED-owe. 
Zwiększy to poziom higieny nauki 
i obniży koszty bieżące utrzyma-
nia budynku przy jednoczesnej 
zwiększonej efektywności ekolo-
gicznej.

– Szkoła w Wąpielsku jest 
jedną z tych, na które otrzyma-
liśmy dofinansowanie z urzędu 
marszałkowskiego. Dobrze się 

złożyło, że zdążyliśmy zdobyć te 
środki, ponieważ wymianie pod-
legał dach, a rury były zniszczo-
ne – mówi wójt Dariusz Górski. 
– Teraz nie musimy wydatkować 
własnych środków na te naprawy. 
Mogliśmy przeznaczyć pieniądze 
jako udział własny w inwestycji.

Po zakończeniu prac miesz-
kańcy zobaczą nowy wygląd ele-
wacji. Są także usuwane drzewa, 
które zagrażają bezpieczeństwu 
uczniów oraz budynkowi. Całko-
wity koszt inwestycji to 861 tys. 
zł. Dofinansowanie wyniesie 80% 
kosztów kwalifikowanych.

Inwestycja jest prowadzona 
w ramach działania „Termomo-
dernizacja budynków, których 
właścicielem jest gmina Wąpielsk 
w gminie Wąpielsk – II etap”. In-
westycję realizuje Przedsiębior-
stwo Handlowo-Usługowe TYM-
BUD z Maszewa Dużego. Prace 
mają potrwać do końca sierpnia 
bieżącego roku.

(ak), fot. UG Wąpielsk

Wójt Dariusz Górski dogląda prac remontowych

Rypin/Powiat

Zabiegi okulistyczne rozpoczęte
16 kwietnia w Szpitalu Powiatowym w Rypinie wykonano 17 specjalistycznych 
zabiegów okulistycznych w ramach kontraktu z NFZ, który lecznica otrzymała 
w wyniku wygranego konkursu na chirurgię okulistyczną jednego dnia.

Pacjenci zostali zakwalifiko-
wani do operacji na podstawie 
konsultacji okulistycznej, które 
odbyły się w poradni okulistycz-
nej rypińskiego szpitala i zostali 
poddani zabiegowi w trybie jed-
nodniowym. Głównym operato-
rem jak również osobą kierującą 
oddziałem jest doświadczony 
specjalista dr n. med. Michał Ka-
miński. Zdecydowanie największa 
ilość przeprowadzonych zabie-
gów dotyczyła usunięcia zaćmy. 
Dzień później pacjenci zostali 
poddani konsultacjom, oceniają-
cym skuteczność zabiegu.

– Zakontraktowanie chirurgii 
okulistyki jednego dnia w SPZOZ 
w Rypinie jest odpowiedzią na 
coraz większe zapotrzebowanie 
osób cierpiących na różnego ro-
dzaju schorzenia związane ze 
wzrokiem, a także umożliwienie 
w miejscu zamieszkania bez ko-
nieczności narażania chorych na 
długoletnie oczekiwanie i pobyt 
w odległych ośrodkach oraz do-
jazdy na konsultację – informuje 
na swoim profilu facebookowym 
Szpital Powiatowy w Rypinie.

W poniedziałek zabiegom 
poddali się nie tylko mieszkańcy 

powiatu rypińskiego, lecz także 
chorzy przybyli z różnych stron 
województwa kujawsko–pomor-
skiego. Specjalistyczne zabiegi 
okulistyczne wykonywane są 
jedynie w nielicznych placów-
kach, a liczba potrzebujących 
wciąż wzrasta, zwłaszcza wśród 
osób starszych. W związku z po-
wyższym Szpital Powiatowy 
w Rypinie planuje zwrócić się do 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
o rozszerzenie kontraktu na chi-
rurgię okulistyczną.

(ak), fot. Szpital Powiatowy 
w Rypinie

Pomóżmy Oliwce!
Trzyletnia Oliwka jest od urodzenia ciężko chora. 
Mała mieszkanka gminy Skrwilno potrzebuje Waszej 
pomocy, aby kontynuować leczenie.

Gmina Skrwilno

Oliwka urodziła się z wadą 
genetyczną. Ma zespół Downa 
i wrodzoną wadą serca oraz sła-
be napięcie mięśniowe. Trzylatka 
potrzebuje leczenia, a to z kolei 
generuje koszty. W czerwcu ro-
dzice chcą jechać z dzieckiem na 
turnus rehabilitacyjny i kwota 
jaka potrzebna na ten wyjazd to 
2300 zł. Dlatego rodzina Oliwki 
prosi o pomoc. W sprawę zaan-
gażowała się fundacja Siepoma-
ga.

– Jeździmy z nią od dwóch 
lat na wczesne wspomaganie 
rozwojowe w Rypinie. Konieczne 
są też wizyty u fizjoterapeuty. 
Dużo zajęć Oliwka ma z logope-

dą i neurologopedą, bo jej mowa 
jest bardzo słaba. Jest też pod 
opieką otolaryngologa, okulisty, 
ortopedy, kardiologa i neurolo-
ga – mówi Małgorzata Dębicka, 
mama Oliwki.

Oliwka bierze na stałe lek 
„Verospiron” od serduszka. Za-
bieg jest planowany, ale jeszcze 
nie ma terminu .Na rehabilitacje 
rodzice jeżdżą z dzieckiem rów-
nież do Torunia. Oliwce moż-
na pomagać wpłacając dowolna 
kwotę za fundacji Siepomaga. 
Szczegóły na stronie www.siepo-
maga.pl.

(ak)
 fot. Siepomaga.pl

Wystapią przed 
Dawidem Kwiatkowskim
Na początku kwietnia w Rypinie odbyły się powiato-
we eliminacje do 24. Kujawsko-Pomorskiego Festiwa-
lu Piosenki „Awans”.

Skrwilno

Zespół Szkół w Skrwilnie re-
prezentowało pięcioro uczniów: 
w kategorii 7-9 lat Julia Stańczak, 
wśród dzieci w wieku 10-13 lat 
Agata Okońska, Błażej Kowalski 
i Zuzanna Leśniewska, natomiast 
w najstarszej kategorii – 14 lat 
Dominika Budka. 

Julia Stańczak zajęła I miejsce 
w najmłodszej kategorii i awan-
sowała do finału wojewódzkiego, 
który odbędzie się 21 kwietnia 

2018r. w Żnińskim Domu Kultury. 
Ponadto wyróżnienia w swoich 
kategoriach wiekowych otrzy-
mały Agata Okońska i Dominika 
Budka. Uczniów do konkursu 
przygotował Grzegorz Kowalski. 
Wszystkie osoby nagrodzone wy-
stąpią 5 maja w Rypinie podczas „ 
Majówki”, gdzie gwiazdą wieczo-
ru będzie Dawid Kwiatkowski. 

(ak)
fot. nadesłane
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Skrwilno

Duży sukces gimnazjalistek
– Jestem niezmiernie dumna, że kształcimy uczniów odnoszących liczne suk-
cesy, także poza naszym rejonem. Są chlubą skrwileńskiej szkoły – mówi o 
osiągnięciach Izabeli Majewskiej i Oliwii Gałkowskiej dyrektor Zespołu Szkół w 
Skrwilnie Iwona Jeżewska-Świeżak.

kolejny udany seans
RYPIN  17 kwietnia odbyło się spotkanie Klubu Filmowego, podczas którego miała miejsce projekcja 
filmu „Moon”  w reżyserii Duncana Jonesa. W roli głównej rewelacyjny Sam Rockwell

Gala laureatów, którzy osią-
gnęli najwyższe wyniki w przed-
miotowych konkursach kura-
toryjnych z naszego regionu, 
odbyła się 11 kwietnia br. w auli 
Zespołu Szkół Katolickich we 
Włocławku, gdzie kujawsko-po-
morski kurator oświaty Marek 
Gralik wraz z dyrektor delega-
tury we Włocławku Małgorzatą 
Kowalczyk-Przybytek wręczyli 
puchary i listy gratulacyjne dy-
rektorom szkół z największą 
liczbą laureatów i finalistów 
konkursu.

Uczennica Zespołu Szkół 
w Skrwilnie Izabela Majewska 
została laureatką w konkursach 
z chemii i języka rosyjskiego. 
Wspólnie z przygotowującymi 
ją nauczycielkami: Joanną Tat-
kowską oraz Eweliną Filipską 
wzięła udział w uroczystej gali. 
Laureaci otrzymali zaświadcze-
nia oraz Statuetki Kujawsko – 
Pomorskiego Kuratora Oświa-
ty. W roku szkolnym 2017/2018 
w konkursach wzięło udział 
łącznie 22.441 uczestników.

Oliwia Gałkowska, to kolej-

na uczennica, która zasługuje 
na uwagę. Ta uczennica II klasy 
gimnazjum zdobyła zaszczytny 
tytuł laureata Wojewódzkiego 
Interdyscyplinarnego Konkursu 
o Wielkich Polakach. Do konkur-
su przygotowała ją Danuta Ar-
danowska.

Był to konkurs trójetapowy. 
Wzięło w nim udział 69 szkół 
i około 700 uczniów. Do finału 
wojewódzkiego zakwalifikowa-
ło się 40 uczestników, a 21 zo-
stało laureatami. 12 kwietnia 
br. odbyła się uroczysta gala 
konkursu w Centrum Edukacji 
Młodzieży w Górsku. Laureatom 
i finalistom nagrody i dyplomy 
wręczał m. in. kujawsko-pomor-
ski kurator oświaty Marek Gra-
lik i wicewojewoda Józef Ram-
lau. Oliwia otrzymała wspaniałą 
nagrodę w postaci wycieczki do 
Włoch i innych miast w Europie 
śladami św. Jana Pawła II. Wy-
cieczka odbędzie się w terminie 
wakacji.

Inicjatorem konkursu jest 
ks. dr Paweł Nowogórski re-
prezentujący Centrum Edukacji 
Młodzieży im. Ks. Jerzego Popie-
łuszki w Górsku. Współorganiza-
torami są: Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego w Toruniu, Kuratorium 
Oświaty w Bydgoszczy, Stowa-
rzyszenie Civitas Christiana 
i Centrum Edukacji Nauczycieli 
naszego województwa.

(ak), fot. nadesłane

Pełnometrażowy debiut 
brytyjskiego twórcy to jedna 
z ciekawszych propozycji scien-
ce fiction ostatnich lat. Dzieło 
Jonesa nie jest widowiskiem peł-
nym efektów specjalnych, lecz 
niezwykle poruszającą historią 
o wartości ludzkiego życia. Akcja 
filmu rozgrywa się na Księżycu, 
gdzie odbywa się pozyskanie 
cennego surowca potrzebnego 
do produkcji energii na Ziemi. 
Zautomatyzowaną stację wy-
dobywczą obsługuje Sam Bell 
(Sam Rockwell), któremu do-
biega końca trzyletni kontrakt. 
W misji towarzyszy mu jedynie 
Gerty, robot obdarzony sztucz-
ną inteligencją. Ze względu na 
awarie satelity, Sam nie ma sta-
łego kontaktu z Ziemią. Rozłąka 
z najbliższą rodziną wpływa ne-

gatywnie na jego stan zdrowia. 
Pewnego razu podczas rutyno-
wych prac w terenie Sam do-
strzega postać na powierzchni 
księżyca, co powoduje wypadek. 
Przytomność odzyskuje dopiero 
w bazie i od razu nabiera podej-
rzeń. Z czasem główny  bohater 
odkrywa przerażającą prawdę.

– Mimo niewielkiego bu-
dżetu film „Moon” na ekranie 
prezentuje się naprawdę oka-
zale. Tak naprawdę księżycowa 
sceneria jest tu tylko formą, pod 
którą ukryto problemy współ-
czesnego świata, od nadludzkiej 
pracy w korporacji przez klono-
wanie człowieka po samotność. 
Reżyser – czerpiąc inspiracje 
z „Odysei Kosmicznej 2001”, 
„Łowcy Androidów”, czy „Sola-
ris” – próbuje sprowokować nas 

do odpowiedzi na pytanie: gdzie 
jest miejsce człowieka w dzisiej-
szym, coraz bardziej zabiega-
nym świecie – mówiła podczas 
prelekcji Małgorzata Gołębiew-
ska.

Temat rozkwitł w trakcie 
dyskusji, podczas której klubo-
wicze zastanawiali się też nad 
etycznym wymiarem klonowa-
nia ludzi. Choć historia przed-
stawiona w „Moon” jest fikcyj-
na, to wątek z pozyskaniem 
izotopu Helium-3 oparty jest 
na badaniach naukowych. Zda-
niem uczonych, odpowiednia 
ilości pierwiastka może stano-
wić przełom w energetyce i dać 
możliwość produkcji energii bez 
żadnych zanieczyszczeń.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Przedszkolacy 
uczcili powstańców
19.IV.1943 roku wybuchło powstanie w getcie war-
szawskim. Było pierwszą tak dużą akcja zbrojną prze-
ciwko okupantowi nie tylko w Polsce, ale i całej Euro-
pie. O tej ważnej dla historii naszego kraju pamiętali 
nie tylko pracownicy muzeów, najmłodsi również 
włączyli się  w akcję „Pamiętamy”.

Rypin

Właśnie w związku z roczni-
cą wybuchu powstania w getcie 
warszawskim grupa „Krasnale” 
z Niepublicznego Przedszkola 
„Chatka Puchatka” wraz z opie-
kunkami Sandrą Brzeska oraz 
Kamilą Bruzdewicz wybrała 
się na wiosenny spacer ulicami 
Rypina, rozdając przy tym na-
potkanym przechodniom żół-
te żonkile. Dlaczego właśnie te 
kwiatki?

Jednym z ocalałych z getta 
był Marek Edelman, ostatni do-
wódca ŻOB. 19 kwietnia, w rocz-
nicę powstania, składał bukiet 
żółtych kwiatów pod Pomnikiem 
Bohaterów Getta na Muranowie. 
Żonkil stał się symbolem szacun-
ku i pamięci o powstaniu. Dzie-
ci chętnie przygotowały żółte 
kwiaty i z uśmiechami na twarzy 
rozdawały je przechodniom.

Tekst i fot. (mr)
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Na zdjęciu Zofia Bielawska oraz radny Krzysztof Piotrowski Pilot  Władysław Antoni Bielawski na starej fotografii

Rypin

Śpiewali po angielsku
23 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rypinie odbył się III Festiwal Piosenki 
Angielskiej. Placówka po raz kolejny była organizatorem tego typu przeglądu, 
a pomysłodawcą i koordynatorem festiwalu była Agnieszka Najchaus, nauczyciel-
ka języka angielskiego.

z klasy I z SP nr 1 w Rypinie, któ-
ra wykonała utwór pt. „Thunder”, 
Nadia Malinowska z klasy III repre-
zentująca Szkołę Podstawową  nr 3 
za utwór pt. „Faded” i Wiktoria Ol-
szewska z klasy III również z SP nr 
3 w Rypinie za wykonanie utworu 
„Heartbeat”.

W kategorii soliści i duety, 
szkoła podstawowa klasy IV-VII 
pierwsze miejsce zajęła Patrycja 
Rucińska ze Szkoły Podstawo-
wej w Stępowie, która wspaniale 
zaśpiewała utwór zatytułowany 
„Hurt”. Drugie miejsce powędro-
wało do Marysi Zaręby z klasy IV 
reprezentującej Szkołę Podsta-
wową nr 1 w Rypinie  za wykona-
nie  utworu „You raise me up”. Na 
trzecim miejscu uplasowała sie 
Kornelia Wesołowska z klasy VI re-
prezentująca Szkołę Podstawową 
w Stępowie za utwór „Colours of 

the wind”.
Wyróżnienia w powyższej ka-

tegorii otrzymały: Wiktoria Pysiak 
i Aleksandra Kubicka z klasy IV z SP 
nr 1 w Rypinie za wykonanie utwo-
ru „Arms” oraz Lena Manelska 
z klasy IV z SP ze Starorypina Rzą-
dowego za utwór „Mamma Mia”.

Sponsorem festiwalu, któ-
ry ufundował nagrody rzeczowe 
związane z nauką języka angiel-
skiego, było Wydawnictwo Oxford 
University Press oraz  burmistrz 
Rypina Paweł Grzybowski.

– Festiwal miał na celu po-
pularyzację języka angielskiego, 
a także promowanie utalentowa-
nych muzycznie uczniów. Dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom 
i nauczycielom przygotowującym 
uczniów i zapraszamy do udziału 
za rok – mówią organizatorzy.

(red), fot. nadesłane

Do udziału w festiwalu zosta-
li zaproszeni uczniowie ze szkół 
podstawowych z powiatu rypiń-
skiego. Uczniowie biorący udział 

w festiwalu byli oceniani przez jury 
w składzie: Ewa Tokarska – konsul-
tantka Wydawnictwa Oxford Uni-
versity Press, Justyna Motylew-

ska – kierownik d/artystycznych 
z Rypińskiego Domu Kultury oraz 
Grzegorz Ziomek – dyrektor Ry-
pińskieo Domu Kultury.

W kategorii soliści, szkoła pod-
stawowa klasy I-III, pierwsze miej-
sce zajął Kuba Rupiński z klasy II 
reprezentujący Szkołę Podstawo-
wą nr 1 w Rypinie, który brawuro-
wo wykonał utwór zatytułowany 
„The Final Countdown”. Wyróżnie-
nia w tej samej kategorii wieko-
wej otrzymały: Joanna Cieszyńska 

Tuż przy leśnym trakcie znaj-
duje się niewielki, częściowo za-
pomniany obelisk, który stanowi 
świadectwo tamtych wydarzeń.

– Metalowy, wysoki krzyż 
oraz śmigło z rozbitego samolotu, 
które stanowiły element pomni-
ka z czasem zaginęły – opowiada 
Piotrowski. – W wypadku tym, jak 
głosi przekaz, zginął pilot maszy-
ny. Zaciekawiony wydarzeniem 
sprzed wielu lat postanowiłem bli-
żej poznać jego historię. Pierwsze 
kroki skierowałem do szkoły w Ko-
brzyńcu, gdzie nieżyjący już dy-
rektor Heliodor Murawski wraz ze 
swoimi wychowankami opiekował 
się miejscem pamięci. W placówce 
odnalazłem metalową tabliczkę, 
na której wyryto nazwisko lotnika 
i datę jego tragicznej śmierci. Był 
nim Władysław Antoni Bielawski, 
poległy w czerwcu 1959 roku.

Przebieg wypadku
Radny Piotrowski dotarł rów-

nież do archiwalnych zapisów 
z tamtych lat. Meldunek o wy-
padku uzyskany z Archiwum Lot-
nictwa w Nowym Dworze Mazo-

wieckim tak opisywał przebieg 
wypadku: „Melduję, że w dniu 12 
czerwca 1959 roku, około godziny 
7.45 nastąpiła katastrofa samolo-
tu Ił-10 pilotowanego przez ppor. 
Bielawski Władysław, … 5 km na 
wschód od m. Chrostkowo pow. 
Lipno, 30 m przed lasem, z do-
tychczasowo niewyjaśnionych 
przyczyn, samolot zderzył się 
z ziemią i spłonął. Pilot ppor. Bie-
lawski Władysław poniósł śmierć 
na miejscu”. Miejscem służby pole-
głego pilota był 48. Pułk Lotnictwa 
Szturmowego w Inowrocławiu, 
wyposażony wówczas w samoloty 
Ił-10. Obecnie znajduje się tam 56. 
Baza Lotnicza, której piloci latają 
na śmigłowcach szturmowych Mi-
24. Krzysztof Piotrowski spotkał 
się także z małżonką ppor. Bielaw-
skiego, a wszystko za sprawą za-
chowanego w szkolnym archiwum 
w Kobrzyńcu listu. Dzięki niemu 
udało się ustalić adres Zofii Bie-
lawskiej, która przybliżyła postać 
swojego męża.

Postać pilota
– Władysław Antoni Bielawski 

urodził się 15 kwietnia 1933 roku 
w Jabłonowie Pomorskim. Jego 
ojciec Marian Stefan Bielawski był 
dyrektorem banku w Brodnicy, 
a dziadek służył w Legionach Pił-
sudskiego i poległ w czasie I Wojny 
Światowej. Od wczesnej młodości 
Władysław był pasjonatem lotnic-
twa. Jako młody chłopak skakał ze 
spadochronem oraz ukończył kurs 
szybownictwa. Zgłosił się do woj-
ska jako ochotnik. Ze względu na 
swoje umiejętności został skiero-
wany do Oficerskiej Szkoły Lotnic-
twa w Dęblinie. Po jej ukończeniu 
rozpoczął służbę w 48. Pułku Lot-
nictwa Szturmowego w Inowro-
cławiu. Swoją przyszłą małżonkę 
Zofię Górską poznał w 1955 roku. 
Ich ślub odbył się 1957 roku w Po-
znaniu – relacjonuje Piotrowski.

Tragiczna śmierć
Ppor. Bielawski nie ograni-

czał się tylko do służby w inowro-
cławskim pułku. Prowadził szkołę 
modelarstwa lotniczego na Po-
litechnice Wrocławskiej oraz był 
członkiem Instytutu Budowy Sil-
ników Lotniczych przy Politech-

nice Warszawskiej. Niestety jego 
rozwijająca się kariera wojskowa 
kończy się tragicznie pod Chrost-
kowem. Z dokumentów wynika, że 
był to ostatni lot tego typu samo-
lotów w 48. pułku.  Maszyny Ił- 10 
zostały zezłomowane i zastąpione 
odrzutowymi. Władysław Antoni 
Bielawski został pierwotnie po-
chowany w Inowrocławiu, obecnie 
spoczywa na poznańskiej Cyta-
deli. Krzysztof Piotrowski uważa, 
że przywołując niezwykłą postać 
ppor. Władysława Bielawskiego, 
nie sposób nie wspomnieć o  jego 
żonie.

Barwna postać żony
– Zofia Bielawska z domu 

Górska, urodziła się pod Lublinem 
w rodzinie o tradycjach wojsko-
wych – opowiada radny. – Ojciec 
Seweryn Górski zginął podczas 
wojny. W 1949 roku pani Zofia jako 
kilkunastoletnia dziewczyna zdała 
egzamin do tworzącego się wów-
czas zespołu ludowego Mazowsze, 
którym kierował Tadeusz Sygie-
tyński wraz z żoną Mirą Zimińską. 
Z zespołem współpracował blisko 

również Julian Tuwim. Na siedzi-
bę zespołu zaadaptowano dwór  
Karolin w Otrębusach. Pani Zofia 
jako solistka i tancerka wraz z ze-
społem koncertowała w Moskwie, 
w Berlinie, gdzie na Światowym 
Festiwalu Młodzieży i Studentów 
już jako pierwsza solistka odniosła 
wielki sukces. Mazowsze koncer-
towało również w wielu miejscach 
w Polsce, m. in. w Warszawie i Po-
znaniu. W latach   pięćdziesiątych 
Mazowsze było wizytówką Polski. 
Związując się z pilotem, pani Zo-
fia musiała jednak zrezygnować 
z kariery estradowej. Interesowała 
się także lotnictwem, skakała ze 
spadochronem. Niestety w 1958 
roku wydarzył się wypadek. Spa-
dochron się nie otwiera, a kobieta 
cudem uchodzi z życiem. Zaledwie 
rok później ginie jej mąż. Obecnie 
Zofia Bielawska pielęgnuje swoje 
pasje artystyczne, pisze poezje, 
piosenki, bajki i wierszyki dla dzie-
ci oraz maluje – dodaje Krzysztof 
Piotrowski.

Opr. Adam Wojtalewicz
fot. nadesłane

Niezwykła historia polskiego pilota
ROGOWO  Przed sześćdziesięcioma laty w miejscowości Radziochy (gmina Skępe) miał miejsce wypadek 
lotniczy. Historią zmarłego w katastrofie pilota zainteresował się radny z Rogowa Krzysztof Piotrowski
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Sukces Magdaleny Januszewskiej
RYPIN  Magdalena Januszewska z klasy II Gimnazjum Powiatowego w ZS nr 1 uzyskała tytuł laureata w XV 
Regionalnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Konkurs organizowany przez 
sejmik województwa kujawsko-
pomorskiego obejmował wiedzę 
na temat samorządu teryto-
rialnego oraz dziedzictwa kul-
turowego, ochrony środowiska, 
turystyki, ekologii regionu jak 
również wiedzę o najważniej-
szych wydarzeniach o charak-
terze promocyjnym w regionie, 
w które angażuje się samorząd 
województwa. Potrzebna była 
też znajomość tematyki zwią-
zanej z wykorzystaniem środ-

ków z funduszy strukturalnych 
w województwie kujawsko-po-
morskim.

Spośród 400 uczniów z ca-
łego województwa do drugiego 
etapu zakwalifikowały się 84 
osoby. Finał odbył się 1 marca 
w urzędzie marszałkowskim. 
W rywalizacji uczestniczyło 27 
uczniów z 12 szkół. Konkurs skła-
dał się z pisemnego testu i czę-
ści ustnej. Tytuł finalisty otrzy-
mali uczniowie, którzy zdobyli 
co najmniej 30 proc. punktów 

w części pisemnej, natomiast 
laureatami zostało 17 uczestni-
ków, którzy uzyskali najlepsze 
wyniki.

Wysoki wynik zapewnił Mag-
dzie uzyskanie tytułu laureata 
zwalniającego z części humani-
stycznej egzaminu gimnazjalne-
go oraz przyjęcie do wybranej 
publicznej szkoły ponadgimna-
zjalnej. Opiekunem Magdy jest 
Lilianna Zgórzyńska.

(ak)
fot. nadesłane

Rypin

Mistrzowie rosyjskiego
Uczennica Weronika Mańkus została Laureatką Bydgoskiego Dyktanda Języka 
Rosyjskiego 2018. VI edycja konkursu odbyła się 9 kwietnia w Bibliotece Głównej 
UKW.

Językowe wyzwanie podjęli 
uczniowie szkół średnich z ca-
łego województwa kujawsko-
pomorskiego oraz studenci Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego. 
Dyktando już po raz szósty zor-
ganizował Instytut Neofilologii 
i Lingwistyki Stosowanej UKW, 
przy pomocy wykładowców 
Uniwersytetu im. Immanuela 
Kanta w Kaliningradzie. Swoją 
znajomość rosyjskiej ortografii 
sprawdziło 100 uczestników po-
dzielonych na grupy w zależno-
ści od poziomu zaawansowania.

Jako pierwsi dyktando pi-

sali studenci zaawansowani (od 
II roku), jako drudzy uczniowie 
i studenci początkujący (I roku). 
Uczniowie i studenci obu pozio-
mów byli oceniani oddzielnie. 
W konkursie ortograficznym 
wzięli udział następujący ucznio-
wie z naszego liceum: Weronika 
Mańkus z kl. I A, Jowita Fiszer 
z kl. I C, Zuzanna Grubalska z kl. 
IE, Patrycja Skrobuszewska z kl. 
I C, Kamil Kamiński z kl. IE oraz 
uczeń klasy II D – Bartosz Zdu-
nowski.

W kategorii uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych laureatką 

i zdobywczynią I miejsca została 
uczennica LO w Rypinie Weroni-
ka Mańkus z kl. I A LO. Laureaci 
otrzymali nagrody rzeczowe: 
słowniki tradycyjne i elektro-
niczne, podręczniki do nauki 
języka rosyjskiego, powieść Lwa 
Tołstoja „Anna Karenina” w ję-
zyku rosyjskim oraz inne na-
grody od sponsorów. Honorowy 
patronat nad wydarzeniem ob-
jęli prezydent Bydgoszczy oraz 
kujawsko-pomorski kurator 
oświaty.

(ak)
fot. nadesłane

Awansowały wyżej
W I edycji Szkolnego Konkursu Wiedzy Medycznej 
TEB-MED, którego celem było propagowanie nauk 
medycznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych, wzięło udział 15 osób z dwóch klas biologiczno-
chemicznych Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie.

Rypin

Do etapu wojewódzkiego 
zakwalifikowały się dwie uczen-
nice z klasy 2C. Dziewczęta 
w kolejnym etapie zmagań za-
jęły wysokie miejsca, pokonu-
jąc kilkanaście osób z różnych 
szkół. Justyna Tyburska uzyska-
ła II miejsce, natomiast IV miej-
sce zdobyła Julia Zgórzyńska.

(ak)
fot. nadesłane

Laureatka i finalistka
W marcu br. odbył się w Toruniu etap wojewódzki 
Konkursu Kuratoryjnego z Języka Rosyjskiego.

Rypin

Ewa Kiełkowska z klasy III 
Pb wywalczyła tytuł laureata, 
tym samym została zwolniona 
z obowiązku zdawania egza-
minu gimnazjalnego z języka 
obcego. W tym samym konkur-
sie Nadia Polanowska, również 
z klasy III Pb, została finalistką. 
Ewę do konkursu przygotowała 

Iwona Olszewska. Wręczenie na-
gród odbyło się podczas uroczy-
stej gali z udziałem najwyższych 
władz samorządowych i oświa-
towych województwa kujawsko-
pomorskiego.

(ak)
fot. nadesłane

Gmina Skrwilno

Wiosenne śpiewanie
12 kwietnia w Szkole Podstawowej w Okalewie od-
był się V Wiosenny Międzyszkolny Przegląd Piosenki 
Dziecięcej.

Uczestnicy podzieleni byli 
na dwie kategorie: klasy I-III i IV
-VII. Zespół Szkół w Skrwilnie re-
prezentowały 3 uczennice: Julia 
Stańczak w najmłodszej kate-
gorii, Agata Okońska i Zuzanna 
Leśniewska w kategorii starszej. 

Julia Stańczak zwyciężyła wśród 
uczniów klas I-III. Dziewczyny 
do konkursu przygotował  Grze-
gorz Kowalski.

(ak)
fot. nadesłane
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Od lewej: Agnieszka Michalska, Julia Wysocka i Ania Żuchowska

znają wszystkie mleczne sekrety
RYPIN  Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie to jeden z branżowych konkursów, w którym co 
roku startuje reprezentacja „Chełmickiego”. I co roku wraca do szkoły z najwyższym trofeum

Nie mogło być inaczej i tym 
razem. Uczniowie Zespołu Szkół 
Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego 

w Rypinie wzięli udział w XLIV 
już Olimpiadzie Wiedzy o Mle-
ku i Mleczarstwie. I wygrali ją. 

A w zasadzie wygrały, bo w fina-
le na podium stanęły wyłącznie 
dziewczyny – Agnieszka Michal-
ska z klasy IV Technikum Prze-
twórstwa Mleczarskiego oraz 
Julia Wysocka i Ania Żuchowska 
z IV klasy Technikum Technologii 
Żywności. Olimpijskie zmagania 
odbyły się w Łomży, w tamtej-
szym Zespole Szkół Weterynaryj-
nych i Ogólnokształcących. Orga-
nizatorem Olimpiady był Krajowy 
Związek Spółdzielni Mleczarskich 
Związek Rewizyjny w Warszawie, 
a współorganizatorami Uniwersy-
tet Warmińsko-Mazurski w Olsz-
tynie (Wydział Nauki o Żywności). 
Patronat honorowy objęło Mini-
sterstwo Rolnictwa.

– Cel olimpiady co roku jest 
taki sam. To popularyzacja i po-

głębianie wiedzy zawodowej, po-
budzanie do twórczego myślenia 
w dziedzinie nowych technologii 
wyrobów mleczarskich, wspo-
maganie wykorzystania wiedzy 
w praktyce zawodowej, podnosze-
nie wyników nauczania z przed-
miotów zawodowych – wylicza 
nauczycielka Monika Naruszko, 
która z roku na rok przygoto-
wuje do olimpijskich zmagań sa-
mych mistrzów, a sama zdobywa 
za to co roku tytuł „Nauczyciela 
Roku”).

W czasie kolejnych etapów 
olimpiady trzeba było wykazać 
się wiedzą o mleku i jego walo-
rach, o postępie techniczno-tech-
nologicznym w przemyśle mle-
czarskim, wiedzą z marketingu 
i ekonomii. Ostatecznie wyłonio-

no laureatów, którym wręczo-
no specjalne indeksy promujące 
przyjęcie na Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski w Olsztynie na 
wydziały: Technologia Żywności 
i Żywienie Człowieka, Inżynieria 
Chemiczna i Procesowa oraz To-
waroznawstwo – bez dodatko-
wego postępowania kwalifikacyj-
nego.

– Nagroda dla laureatów to 
także zwolnienie z części teore-
tycznej egzaminu potwierdza-
jącego kwalifikacje zawodowe, 
puchary, dyplomy i nagrody 
rzeczowe. Cały Chełmicki pęka 
z dumy – podsumowuje Agniesz-
ka Czajkowska z Zespołu Szkół 
Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego 
w Rypinie.

(red), fot. nadesłane

Rypin

Najlepsi z bezpieczeństwa
Nagroda specjalna marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Cał-
beckiego za zwycięstwo w Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie przypadła 
uczennicy „Chełmickiego”.

VIII Kujawsko-Pomorska 
Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeń-
stwie „Bezpieczny i przyjazny 
region” składała się w sumie 
z trzech etapów i skierowana 
była do uczniów szkół ponad-
podstawowych z województwa 
kujawsko-pomorskiego. Pierw-
szy etap zmagań odbył się już 
w grudniu, przeszło go pomyśl-
nie 120 osób, w tym 19 uczniów 
Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana 

Chełmickiego w Rypinie. Drugi 
etap zorganizowano w stycz-
niu i przeszło go zaledwie 15 
uczniów. W trzecim etapie, któ-
ry odbył się w marcu, zmierzyli 
się już najlepsi. 

– Finaliści mieli odpowiednio 
trudne zadanie. Musieli przed-
stawić komisji oceniającej swoją 
autorską prezentację, która za-
wierała analizę poziomu bezpie-
czeństwa w miejscu swojego za-

mieszkania. Ale na tym 
nie koniec. Trzeba było 
także zaprezentować 
własną wizję poprawy 
stanu bezpieczeństwa 
w specjalnym projekcie 
– mówi Agnieszka Czal-
kowska z  Zespołu Szkół 
nr 3 im. Bogdana Cheł-
mickiego w Rypinie.

Na tym szczeblu 
stanęło trzech uczniów 
„Chełmickiego”. Abso-
lutnie bezkonkurencyj-
na była Julia Tęgowska 
z klasy IV Technikum 
Agrobiznesu, na co 
dzień aktywna stra-
ż a c k a - o c h o t n i c z k a ,  
która zajęła I miejsce, 
a w klasyfikacji gene-
ralnej II miejsce. W na-
grodę otrzymała aparat 
fotograficzny, głośnik 
oraz laptopa. III miejsce 
w klasyfikacji general-
nej uzyskała Agniesz-
ka Michalska z klasy IV 

Technikum Przetwórstwa 
Mleczarskiego, w nagrodę dosta-
ła rower. XI miejsce w ostatecz-
nym rozrachunku przypadło Ar-
kadiuszowi Sumińskiemu z klasy 
II Technikum Agrobiznesu, w na-
grodę otrzymał telefon komór-
kowy.

W przygotowaniach do olim-
piady pomagały swoim uczniom 
nauczycielki Marzena Tyszka 
i Magdalena Karczewska.

(red), fot. nadesłane

Od lewej: Julia Tęgowska, starszy inspektor Janusz Szwankowski 
ze Straży Miejskiej w Rypinie i Agnieszka Michalska, z tyłu Arkadiusz Sumiński

Zaplątani w sieci
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocław-
ku była organizatorem finału konkursu „Informiada 
2018”. Kilkuosobowa reprezentacja z „Chełmickiego” 
stawiła czoła zadaniom konkursowym.

Rypin

W sumie w konkursie wzię-
ło udział ponad dwustu uczniów 
ze szkół ponadgimnazjalnych 
z Włocławka i regionu. Zespół 
Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmic-
kiego w Rypinie reprezentowali 
uczniowie Technikum Informa-
tycznego: Krystian Mikucki, Piotr 
Pawlak, Jakub Szmyciński i Mar-
cin Wiśniewski (klasa III) i Krzysz-
tof Majchrzak (klasa IV). Pierwszy 
etap – szkolny stanowiły zagad-
nienia z podstawy programowej 
szkół ponadgimnazjalnych z in-
formatyki.

– Do etapu finałowego, któ-
ry opierał się na zagadnieniach 
na poziomie akademickim, zwią-
zanych z programowaniem, ba-

zami danych oraz tworzeniem 
stron internetowych zakwali-
fikowało się 56 uczniów, wśród 
których znaleźli się młodzi ry-
pinianie – relacjonuje Agnieszka 
Czajkowska z  Zespół Szkół nr 3 
im. Bogdana Chełmickiego w Ry-
pinie.

Jakub Szmyciński i Krystian 
Mikucki uzyskali wyniki pozycjo-
nujące ich w czołówce, jednak nie 
udało się im osiągnąć podium. 
Obiecali, że w następnym roku 
wrócą z informiady z nagroda-
mi. Opiekunem prowadzącym 
uczniów był nauczyciel infor-
matyki w Chełmickim Ireneusz 
Wysocki.

(red), fot. nadesłane

Od lewej: Krystian Mikucki i Jakub Szmyciński
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

E-zwolnienia będą później 

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej zapowiedziała prze-
sunięcie wejścia w życie przepisów, dotyczących e-zwolnień, 
które miały stać się od 1 lipca jedyną formą wystawiania za-
świadczeń lekarskich o niezdolności do pracy. Nowe rozwiąza-
nia mają obowiązywać od 1 grudnia 2018 roku. Minister Elż-
bieta Rafalska zaznaczyła, że lekarze wystawiają coraz więcej 
e-zwolnień, ale wciąż są regiony, w których procent takich 
zwolnień jest niewielki.

Pojedziemy bez dowodu rejestracyjnego 

W ubiegły wtorek rząd przyjął zaproponowany 

przez ministra cyfryzacji projekt zmian w ustawie 

Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 

ustaw. Kierowcy poruszający się po Polsce po-

jazdami zarejestrowanymi w kraju będą zwolnieni 

z obowiązku posiadania przy sobie dowodu reje-

stracyjnego i dokumentu potwierdzającego ubez-

pieczenie OC pojazdu. Wszystkie te informacje po-

licjant będzie mógł sprawdzić w systemie CEPiK. 

Termin wejścia w życie takich rozwiązań ma zostać 

podany w komunikacie ministra cyfryzacji z trzy-

miesięcznym wyprzedzeniem. 

Wsparcie na tworzenie lokali socjalnych 

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy 
o wsparciu tworzenia lokali socjalnych. Gminy będą mogły 
ubiegać się o dofinansowanie bez dotychczasowego wa-
runku wydzielenia z gminnego zasobu odpowiedniej liczby 
lokali socjalnych, tj. w grę wchodzi wynajęcie lub podnaję-
cie każdego lokalu spełniającego wymogi ustawowe w ra-
mach tzw. najmu socjalnego. Będzie to umowa najmu lokalu 
nadającego się do zamieszkania ze względu na wyposażenie 
i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadają-
ca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może 
być mniejsza niż 5 m kw., a w przypadku jednoosobowego 
gospodarstwa domowego 10 m kw. (lokal ten może być 
o obniżonym standardzie). 

Wybory europejskie 
w maju przyszłego roku  

Europosłowie zdecydowali, że kolejne wy-bory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniach 23-26 maja 2019 roku. Była to propozycja krajów członkowskich. „Za” były 492 osoby, 14 przeciwko, a 24 wstrzy-mały się od głosu. Wybory do PE odbędą się już po raz dziewiąty. Kraje członkowskie w ramach Rady UE, po konsultacji z Par-lamentem Europejskim, powinny ustalić procedurę wyborczą przed końcem czerwca 2018 roku, by dać państwom unijnym od-powiednio dużo czasu na zorganizowanie głosowania.

Nawet 5 lat więzienia za zabicie zwierzęcia 

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja ustawy o ochro-
nie zwierząt. Zgodnie z nowymi przepisami, przyjętymi w styczniu 
tego roku, za zabicie zwierzęcia sprawca może tra� ć do więzienia 
na trzy lata, a w przypadku szczególnego okrucieństwa – na pięć 
lat. Ponadto sprawca będzie musiał zapłacić od 1 tys. do 100 tys. 
zł nawiązki na cel związany z ochroną zwierząt. Wobec osoby, która 
znęcała się nad zwierzęciem sąd może orzec zakaz posiadania pupi-
la, także jeśli postępowanie zostanie warunkowo umorzone.

Znikną cienkie papierosy 

Do konsultacji społecznych tra� ł projekt ustawy 
resortu zdrowia, który zakłada, że po 1 stycznia 
2020 roku papierosy typu „slim” znikną z rynku. 
Paczki z pozostałymi rodzajami papierosów będą 
musiały mieć unikalne kody, by łatwiej kontro-
lować ich transport. Sanepid ma mieć możliwość 
pobierania próbek papierosów nie tylko w miejscu 
produkcji, po to, by przeanalizować skład dymu ty-
toniowego. Zgodnie z projektem, zwiększą się też 
uprawnienia Inspektora ds. Substancji Chemicz-
nych.

Uwaga na choroby roślin 

Dla inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa nadchodzi czas kontroli materiału 
rozmnożeniowego. 
– Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele niebezpieczeństw czyha 
w materiale do siewu i sadzenia – mówi Marcin Wroński, Kujawsko-Pomorski 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. – Kupując materiał roz-
mnożeniowy bez etykiety, paszportu bądź z niewiadomego źródła, narażamy na-
sze uprawy i rośliny na atak chorób i szkodników. Często tych szczególnie trudnych 

do zwalczenia, nazywanych kwarantannowymi. Zdarzają się coraz częściej choroby 

nie występujące wcześniej w Polsce. Dzieje się tak przez import roślin i nasion. Mogą 

się one szybko u nas zadomowić i powodować szkody i koszty zwalczania. Nasze 

doświadczenie w walce z chorobami roślin pokazuje, że o wiele częściej choroby wy-

stępują w materiale rozmnożeniowym pochodzącym z importu, niż w produkowanym 

w Polsce. Jako przykład można podać występowanie bakterii Ralstonia solanacearum. 

Wszystkie przypadki wykrycia tej groźnej bakterii miały miejsce na materiale pocho-

dzącym z Holandii.
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Co zamiast trzody?
ASF  Na terenie całego kraju obowiązują rygorystyczne za-
sady bioasekuracji, co jest związane z rozprzestrzenianiem się 
wirusa ASF. Gospodarstwa, w których zostaną stwierdzone naj-
większe uchybienia mogą zostać wyłączone z rynku. Co robić 
dalej? 

Państwowy Instytut Badaw-
czy wydał broszurę, w której 
przedstawia najpopularniejsze 
pomysły. Decyzja o zmianie pro-
filu prowadzonego gospodarstwa 
jest bardzo trudna. Oznacza 
wydatki, ale także konieczność 
poznania nowej gałęzi rolnic-
twa. Wśród propozycji pojawiły 
się: chów bydła mięsnego, chów 
owiec, chów drobiu wodnego, 
uprawa zbóż, roślin strączko-
wych, owoców i warzyw lub pie-
czarek. 

W przypadku hodowli bydła 

mięsnego dużo przemawia za 
tym, że ta branża rolnictwa bę-
dzie się stale rozwijała. Pracow-
nicy instytutu obliczyli, że rol-
nik, który do tej pory hodował 10 
tuczników, aby osiągnąć podob-
ne zyski musiałby sprzedać 13 
sztuk bydła opasowego w wieku 
1-2 lat. Inne ciekawe wyliczenia 
dotyczą warzyw i owoców. Upra-
wa ogórków na ok. 0,5 ha działki 
to ekwiwalent ekonomiczny 10 
sztuk tuczników. 

Ci, którzy zrezygnują z ho-
dowli trzody chlewnej, mogą 

skorzystać z kilku form pomocy. 
Pierwszą jest restrukturyzacja 
małych gospodarstw w alterna-
tywnych kierunkach produkcji 
rolnej (60 tys. zł premii). Druga 
to premia w wysokości 100 tys. zł 
na rozpoczęcie działalności po-
zarolniczej. Aż 500 tys. zł można 
uzyskać w ramach „Modernizacji 
gospodarstw rolnych”. Połowę 
kosztów inwestycji będą mogli 
odzyskać gospodarze biorący 
udział w operacji „Przetwórstwo 
i marketing produktów rolnych”. 

(pw)

Dopłaty

Coraz mniej czasu
Minął półmetek przyjmowania wniosków o dopłaty 
bezpośrednie. Póki co, rolnicy wydają się być zaję-
ci pracami polowymi, ponieważ za pośrednictwem 
internetu do systemu wpłynęło tylko 187 tys. wnio-
sków. 

Rolnicy wykorzystują bar-
dzo dobrą pogodę, by pracować 
w polu. Wypełnianie wniosków 
odkładają na nieco dalszy termin. 
Mają czas do 15 maja. Nasze woje-
wództwo nie należy do czołówki 
pod względem nadsyłania wnio-
sków. Najwięcej spłynęło z Ma-

zowsza. 
Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa apelu-
je, by nie odkładać wypełniania 
wniosku na ostatnią chwilę. Nie 
wiadomo jak system poradzi sobie 
w sytuacji maksymalnego obcią-
żenia. Czas na złożenie dokumen-

tów teoretycznie mija 15 maja. Ale 
w praktyce aż do 11 czerwca moż-
liwe będzie przesłanie wniosku. 
Wówczas jednak należy się liczyć 
z obniżeniem płatności o 1 proc. 
za każdy roboczy dzień opóźnie-
nia. Zmiany w już złożonym wnio-
sku można nanosić bez żadnych 
sankcji do 1 czerwca.

Wcześniej część gospoda-
rzy mających małe areały upraw 
skorzystała z możliwości złożenia 
oświadczenia o braku zmian we 
wniosku o przyznanie płatności 
za 2018 rok, w porównaniu z tym 
złożonym w ubiegłym roku. Sko-
rzystało z tego 428,8 tys. rolni-
ków.

(pw)

Szkodniki

Komośnik już w burakach
Dzięki pomyślnej aurze, na południu kraju zaczynają wschodzić buraki cukrowe. 
Wraz z nimi na polach pojawił się owad, który gustuje w siewkach: szarek komo-
śnik. 

Najbardziej zaawansowane 
są uprawy buraka na Dolnym 
Śląsku. To tam odnotowuje się 
najwyższe temperatury i rolni-
cy mogli stosunkowo szybko ob-
siać pola. Rośliny wzeszły po ok. 

dwóch tygodniach. Wraz z nimi 
pojawia się szarek komośnik. 
To bardzo groźny owad, potrafi 
szybko zniszczyć plantację po-
przez żerowanie na zielonych 
częściach buraka. 

Do tej pory na rynku bra-
kowało skutecznych środków 
na szarka. Dopiero dzięki stara-
niom plantatorów zezwolono na 
sprzedaż preparatu Proteus 110 
OD. Zabiegi przy jego pomocy 
należy wykonywać nocą, kiedy 
szkodnik żeruje. 

Szarka dość łatwo rozpo-
znać. To niewielki chrząszcz 
z aparatem gębowym w kształ-
cie ryjka. Na brzegach liści bu-
raków pozostawia karbowany 
wzór. Nierzadko owe wżery na 
liściach to jedyny sposób zdia-
gnozowania zagrożenia. W dzień 
szarek kryje się pod ziemią i nie 
sposób go dostrzec. Póki co, 
pojawia się na południu Polski, 
ale z roku na rok pozycje jego 
występowania przybliżają się do 
nas. 

(pw)

Składki przez sieć
W tym roku ruszyły internetowe wnioski o dopłaty 
bezpośrednie, a nieco w cieniu pozostał fakt wpro-
wadzenia programu E-składka. 

KRUS

1 kwietnia zainaugurował 
działanie program E-składka 
KRUS. Umożliwia on opłacenie 
składki z tytułu ubezpieczenia 
społecznego oraz ubezpieczenia 
zdrowotnego za pomocą bezpo-
średnich płatności internetowych. 
System jest uproszczony. Dane do 
przelewu są wypełniane automa-
tycznie. Wpłat można dokonywać 
w portalu dla rolników eKRUS. 
Dzięki nowej usłudze, rolnik re-
alizuje jedną płatność, którą KRUS 

przeksięgowuje odpowiednio na 
ubezpieczenie wypadkowe, choro-
bowe i macierzyńskie oraz emery-
talno-rentowe.

Kasa zachęca do korzystania 
z portalu. Zyskujemy dostęp do 
historii naszych płatności. System 
przypomina także o zbliżających 
się terminach. Kolejna zaleta to 
fakt, że system nie pobiera opłat 
za przelew, oprócz prowizji w wy-
sokości 59 groszy. 

(pw)

Sołtysi nie chcą 
szacować strat
Nowe zasady prawa łowieckiego budzą kontrowersje 
wśród sołtysów. Mogą oni być członkami komisji sza-
cujących straty, ale nie za bardzo się do tego palą. 
I trudno się temu dziwić.

Prawo

Zgodnie z nowymi przepi-
sami, straty będzie szacować 
trzyosobowa komisja w skła-
dzie: rolnik, przedstawiciel koła 
łowieckiego oraz przedstawiciel 
gminy (np. sołtys). Przeciwko 
nowym obowiązkom wypowie-
dzieli się już sołtysi z Wielko-
polski. Ich zdaniem sołtys nie 
ma ani wystarczającej wiedzy 
na temat szkód, jak i nie będzie 
obiektywny. Na co dzień repre-
zentuje on interesy mieszkań-
ców wsi, więc trudno, by nie stał 
po stronie rolnika. W przeciw-
nym razie narazi się na ostra-

cyzm ze strony mieszkańców. 
Sołtysi byli zbulwersowani 

kształtem nowych przepisów, 
które – według nich - były spo-
rządzane w pośpiechu i bez na-
mysłu. Przykładem może być 
kwestia szkoleń dla osób, które 
mają szacować straty. Zgodnie 
z ustawą, takowe mają być, ale 
nie wiadomo, kto za nie zapłaci. 
Dodatkowo sołtysi zmieniają się 
i będzie bardzo trudno zapewnić 
ciągłość szacowania strat, gdy 
jeden odejdzie, a jego następca 
nie przejdzie jeszcze szkolenia. 

(pw), fot. ilustarcyjne
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Wycisz umysł
STYL ŻYCIA  Medytacja to esencja jogi i jej jest poświęcony 
ostatni odcinek z tego cyklu. Prezentujemy kilka technik, 
które można wypróbować, by wybrać tę, która najbardziej 
nam odpowiada

Medytacja wzrokowa
Medytacja z otwartymi ocza-

mi służy większej koncentracji 
w życiu codziennym, a jej prak-
tykowanie ułatwia wystąpienia 
publiczne. 

Wybieramy jakiś przedmiot, 
może to być paląca się świecz-
ka. Wpatrujemy się w nią przez 
5 minut. Następnie zamykamy 
oczy i staramy się „zobaczyć” tę 
świeczkę lub jakiś inny wybrany 
przedmiot (wizualizacja). Myśli, 
które w tym czasie przychodzą 
nam do głowy staramy się pomi-
jać. Skupiamy się tylko na obra-
zie. Doświadczenie ze świeczką 
powtarzamy codziennie przez 
siedem kolejnych dni. Po tym 
czasie wydłużamy czas obser-
wacji świeczki o kolejne 5 minut. 
Tydzień po tygodniu dochodzimy 
do obserwacji świeczki przez 15 
minut i wizualizacji palącej się 
świeczki przez następne 15 mi-
nut.

Medytacja w ciszy
Najlepiej praktykować ją 

wcześnie rano lub późnym wie-
czorem, gdy jest jak najmniej 
hałasu. Siadamy wygodnie w po-
mieszczeniu, starając się odciąć 
od bodźców zewnętrznych. Za-
mykamy oczy i skupiamy się na 
ciszy. Słyszymy własny oddech, 
szum włączającej się lodów-
ki, przejeżdżające auto itp. Nie 
przywiązujemy do tego uwagi. 
Nie bronimy się przed myślami, 
ale pozwalamy im przemijać. 
Skupiamy się na oddechu, ryt-
mie serca. Na początek w takiej 
medytacji pozostajemy przez 10 
minut. W kolejnych tygodniach 
wydłużamy ten czas. 

Medytacja z mantrą
Czym jest mantra? Najpro-

ściej ujmując, to formuła (dłuż-
sza lub krótsza), której powta-
rzanie ma pomóc w opanowaniu 
umysłu, uspokojeniu. W tradycji 
jogicznej najbardziej popularna 
jest sylaba „om”. Powtarzamy 
ją, synchronizując z oddechem. 
Możemy powtarzać na głos lub 
w myślach. Ale trzeba się na tym 
skupić. Przy powtarzaniu na głos 
mantra ta wywołuje w ciele czło-
wieka pewne drgania, które są 
korzystne dla organizmu. 

Do tej medytacji siadamy wy-
godnie, z wyprostowanym kręgo-
słupem i zamykamy oczy. Robimy 
wdech, następnie wydech. Wraz 
z wydechem wymawiamy słowo 
„om”. Na początku będzie trudno 
to zsynchronizować, ale po kilku 
minutach wpadniemy we właści-
wy rytm. Nieodłącznym elemen-
tem powtarzania mantry jest 
chwila ciszy po jej zakończeniu.

Medytacja chrześcijańska
Medytacja chrześcijańska ma 

swoje początki w IV wieku, kiedy 
to gorliwi chrześcijanie udawali 
się na pustynię, by tam podczas 
medytacji, czyli modlitwy do 
Boga, dokonywać białego mę-
czeństwa (bezkrwawego). Twórcą 
tej medytacji jest święty Antoni 
Wielki, który wypracował nową 
formę męczeństwa, polegającą 
na kontemplacji, wyrzeczeniu się 
wszelkich dóbr i surowej asce-
zie. Zauważył on, że samo uni-
kanie grzechu nie jest możliwe 
bez kontroli umysłu. Dzieło św. 
Antoniego kontynuował święty 
Jan Kasjan. Przez 15 lat swojego 
pobytu na pustyni poszukiwał 

Boga. Tam też nauczył się od oj-
ców pustyni tzw. modlitwy serca. 
Po powrocie do Europy założył 
pierwszy klasztor monastyczny, 
który był jednocześnie wzorem 
do powstania wspólnoty bene-
dyktynów. To właśnie oni uczą 
obecnie medytacji chrześcijań-
skiej. 

Medytacja ta polega na po-
zostawaniu w odludnym miejscu. 
Przyjmuje się nieruchomą pozy-
cję siedzącą. Następnie skupiamy 
się na oddechu i odprawiamy 
modlitwę monologiczną. Jedną 
z form jest powtarzanie w my-
ślach słów „Maranatha”: „Marana” 
na wdechu a „tha” na wydechu. 
Wykonujemy to bez żadnego po-
ruszenia, fantazji czy też analizy. 
Tylko powtarzamy. Oznacza to 
„przyjdź Panie”. Taka sesja trwa 
zazwyczaj 25 minut, a następnie 
10 minut trwa sesja w ruchu. 
W grupie idziemy jedna osoba 
za drugą, kontynuując modlitwę, 
a następnie wracamy do pierw-
szej części medytacji, czyli na 
siedząco. W tej medytacji odby-
wanej w klasztorach występują 
jeszcze metanie, czyli pokłony 
i czyniony znak krzyża ręką oraz 
dotknięcie ręką podłogi lub też 
czołem podłogi. Takich pokłonów 
jest 33 razy na pamiątkę 33 lat ży-
cia Chrystusa. 

Medytację chrześcijańską 
najlepiej jest praktykować dwa 
razy dziennie tj. rano i wieczo-
rem po 30 minut. Trzeba pamię-
tać, że jest to wymagająca medy-
tacja, ale na pewno pomoże nam 
w wielu sprawach.

(Maw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Za poparzenia słoneczne 
odpowiada głównie promienio-
wanie UVB. Im dłużej przeby-
wamy na słońcu, szczególnie 
w godzinach 12.00-15.00, tym 
większe ryzyko poparzenia. Na 
uszkodzenia skóry najbardziej 
narażone są osoby, które mają 
dość jasną skórę i opalają się na 
czerwono.

Najskuteczniejszą ochroną 
przed szkodliwym działaniem 
promieni słonecznych jest sto-
sowanie kremów z wysokim 
filtrem ochronnym. Nieste-
ty, pokusa posiadania pięknej 
opalenizny jest na tyle silna, że 
często zapominamy o nasmaro-
waniu się protektorem albo ro-
bimy to zbyt rzadko. Co gorsza, 
oparzenie słoneczne staje się 
najbardziej dokuczliwe dopiero 
po kilku-kilkunastu godzinach 
po przyjęciu pierwszej dawki 
słońca. Dlatego dyskomfort od-
czuwamy dopiero po powrocie 
do domu.

Głównym objawem oparze-
nia słonecznego jest intensywne 
zaczerwienienie skóry. Oprócz 
tego czujemy silne pieczenie, 
a nawet bolesność. Skóra sta-
je się napięta jak pancerz, jest 

Nadmiar słońca szkodzi
Po długiej zimie w ostatnich dniach cieszyliśmy się 
temperaturami letnimi. Pamiętajmy o tym, by nie 
przesadzać z kąpielami słonecznymi.

Zdrowie

KIedY unIKAć SłońCA?
Kąpieli słonecznych oraz wizyt w solarium należy unikać, gdy przyjmujemy leki, 
a w szczególności: antybiotyki i leki przeciwbakteryjne; leki przeciwgrzybicz-
ne, także stosowane miejscowo; leki przeciwbólowe, w szczególności nieste-
roidowe leki przeciwzapalne; leki przeciwdepresyjne, moczopędne, w leczeniu 
nadciśnienia tętniczego, przeciwcukrzycowe, w leczeniu trądziku; hormonalne 
środki antykoncepcyjne; leki i suplementy ziołowe zawierające dziurawiec i ru-
mianek.

bardzo ciepła, czasem pojawiają 
się na niej pęcherze. Większość 
przykrych objawów ustępuje za-
zwyczaj po 72 godzinach. Po kil-
ku dniach zaczyna się intensyw-
ne złuszczanie poparzonej skóry, 
która schodzi całymi płatami.

Pierwszą rzeczą, którą nale-
ży zrobić zaraz po przyjściu do 
domu jest obniżenie temperatu-
ry rozgrzanej skóry. Możemy to 
zrobić przy pomocy np. zimnych 
okładów. Pamiętajmy jednak, że 
skóra jeszcze przez wiele godzin 
będzie ciepła, dlatego najlepiej 
regularnie stosować kosmetyki, 
które oprócz schłodzenia wspo-
mogą także pierwsze etapy re-
generacji, np. z pantenolem, wi-
taminą E lub alantoiną. Mogą to 
być kosmetyki w formie sprayu, 
pianki bądź mleczka.

Jeśli skóra zaczyna już do-
chodzić do siebie, można pomy-
śleć o zastosowaniu produktów, 
które wspomogą dalszą odbu-
dowę zniszczonych struktur. 
Smarowanie jej co kilka godzin 
odpowiednimi preparatami 
znacznie ogranicza złuszczanie 
naskórka. Dobrze jest stosować 
kosmetyki intensywnie nawilża-
jące i odżywcze.
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 Lipno
 W piątek 27 kwietnia o 18.00 w kinie Nawojka zostanie wyświetlony film 

„Twój Vincent”, nominowany do Oscara w kategorii „Najlepszy film animow-
any”. Obraz w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana opowiada o ostatnich 
tygodniach z życia wybitnego malarza Vincenta Van Gogha. „Twój Vincent” to 
pierwsza pełnometrażowa animacja malarska. Każda z 65 tys. klatek została 
ręcznie namalowana, a w pracach uczestniczyło 125 zawodowych malarzy z 
całego świata. W polskiej wersji językowej usłyszymy m.in. Danutę Stenkę, 
Jerzego Stuhra, Macieja Stuhra, Roberta Więckiewicza, Józefa Pawłowskiego. 
Bilety na lipnowski seans kosztują 10 zł. Początek o 18.00. 

 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 indywidu-
alne na to wydarzenie (w cenie 5 zł) są 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
 1 maja o 16.00 w domu kultury zostanie otwarta wystawa pt. „Wspom-

nienia PRL-u”. Hole zapełnią przedmioty z lat 50., 60., 70. i 80. Na stole po-
jawi się legendarny zestaw meduza i lorneta oraz przepyszna wuzetka zapijana 
dolewką. Na sali widowiskowej zabrzmią popularne przeboje: „Małgośka”, „Za 
czym kolejka ta stoi”, „Chłopcy Radarowcy”, „Przeżyj to sam” czy „Samba przed 
rozstaniem”. Zwieńczeniem majowego popołudnia będzie projekcja kultowego 
filmu Stanisława Barei pt. „Miś”. Wstęp jest darmowy. 

 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. Gr-
undsod oraz na Wydziale Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. 
Przez rok był stypendystą Svenska Institutet w Sztokholmie.

 Wąbrzeźno
 25 kwietnia w Wąbrzeskim Domu Kultury zostanie zorganizowany Wojew-

ódzki Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Wąbrzeski Mikrofon”. Każdy uczestnik 
wykona jedną piosenkę w języku polskim. Organizator zapewnia nagłośnienie, 
aparaturę do odtwarzania podkładu muzycznego (CD) oraz poczęstunek. 

 W sobotę 28 kwietnia o 17.30 na wąbrzeskim rynku, w ramach Dni Kultury 
Chrześcijańskiej, wystąpi Robert Kasprowicz. Pierwsza jego płyta pt. „Moja Twi-
erdza” została wydana w 2004 roku. Drugi album „Jesteś Mą Nadzieją” powstał 
w 2008 roku, natomiast dwa lata później fani artysty mogli posłuchać krążka 
„Moc Miłosierdzia”. Muzyk koncertuje w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, 
Austrii, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. W każdym utworze stara się zachęcić do 
pełnego zaufania Bogu i szukania u niego pomocy i ochrony. Utwory wykony-
wane przez artystę utrzymane są w charakterze ballad oraz zaaranżowane w kli-
macie pop i pop-rock.

 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 scenie 
pojawią się 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). Wiec-
zorem 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 europejskiego wykonaw-
cy. 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. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Filmowe święto 
coraz bliżej

LIPNO  W dniach 25-27 maja już po dwunasty Lipno będzie 
gościć czołowych przedstawicieli kinematografii, w ramach 
Przeglądu Twórczości Filmowej „Pola i inni”. Co czeka nas 
w tym roku? 

Impreza od lat cieszy się 
zainteresowaniem nie tylko 
mieszkańców Lipna, ale także 
gości z całego kraju. Podczas 
poprzednich edycji do kina Na-
wojka przyjechali m.in. Daniel 
Olbrychski, Małgorzata Zającz-
kowska, Andrzej Seweryn, Ka-
tarzyna Żak, Olga Bończyk oraz 
przedstawiciele Teatru Polskiego 
w Toronto. 

–  Niektóre osoby odwie-
dzają nas od wielu lat. Zawsze 
chętnie wracają do Lipna, wspo-
minają i dziękują za pobyt. Pod-
czas rozmów czuje się życzli-
wość i serdeczność. Ważne jest 
również to, że opowiadają o nas 
i naszym festiwalu w swoich 
środowiskach, co na pewno jest 
dobrą reklamą naszego miasta 
i naszych działań. Festiwal jest 
jedną z ważnych imprez kultural-
nych w naszym województwie, 
a przyjeżdżają do nas sympatycy 

starego kina i talentu Poli Negri 
z całego kraju – mówiła na ła-
mach naszego tygodnika Bożena 
Piotrowska, prezes Lipnowskiego 
Towarzystwa Kulturalnego im. 
Poli Negri.

Program 12. Przeglądu Twór-
czości Filmowej „Pola i inni” jest 
już gotowy, szczegóły poznamy 
wkrótce. Wiadomo, że goście 
będą mogli obejrzeć dwa filmy: 
„Bestia” z 1917 roku z muzyką „na 
żywo” i „Cud nad Wisłą” z 1921 
roku. W pierwszym zobaczymy 
Polę Negri, a w drugim wybit-
nego pedagoga, aktora i pisarza 
urodzonego w Lipnie – Wincen-
tego Rapackiego. 

– Z ojcem zagra także jego 
córka Honorata Leszczyńska, 
która uczyła w Warszawie na-
szą Polę warsztatu aktorskiego 
– przypominają organizatorzy. 
– O sukcesach Polaków w świa-
towej kinematografii usłyszymy 

podczas panelu, w którym we-
zmą udział: Hanna Luiza Cegliń-
ska-Leśnodorska, reżyserka filmu 
„Polacy w oczach świata”, Kon-
rad J. Zarębski – krytyk filmowy, 
Grzegorz Rogowski z Filmoteki 
Narodowej i prof. Bernadette 
Hamilton-Brady z Uniwersytetu 
St. Mary’s w San Antonio.

Prof. Hamilton wygłosi tak-
że wykład na temat dziedzictwa 
Poli Negri w historii kina. Mło-
dzi artyści z Bene Nati przypo-
mną o lipnowskich korzeniach 
Poli w spektaklu „Pola z Lipna”, 
a tegoroczny Alfabet Muzyczny 
w wykonaniu Kamila Mroza za-
trzyma się na Ż jak Żabczyński.

Organizatorami wydarzenia 
są: Lipnowskie Towarzystwo Kul-
turalne im. Poli Negri oraz Miej-
skie Centrum Kulturalne w Lip-
nie. 

(ToB)
fot. archiwum

Region

Jaki portret ojca?
Urząd marszałkowski ogłosił czwartą edycję konkursu 
„Mój ojciec – dobrze być razem”.  Nagrodami są bony 
upominkowe o wartości 500, 300 i 200 złotych.

Przedsięwzięcie ma na celu 
promowanie idei wspólnego spę-
dzania czasu oraz uczestnictwa 
ojców w życiu rodzinnym. Wyda-
rzenie organizowane jest w ra-
mach „Kujawsko-Pomorskiego 
Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2014-2022. Rodzina jest naj-
ważniejsza”. 

W konkursie wyłonionych 
zostanie 6 laureatów, w dwóch 
kategoriach: 3 laureatów ze szkół 
podstawowych lub gimnazjalnych 
oraz 3 ze szkół ponadgimnazjal-

nych. Nagrodą dla najlepszych 
z każdej z kategorii będą bony 
upominkowe o wartości: I miejsce 
– 500 zł brutto, II miejsce – 300 zł 
brutto, III miejsce – 200 zł brutto. 

Prace o objętości nie mniej-
szej niż 2 i nie większej niż 3 stro-
ny formatu A4 należy składać do 
7 maja 2018 roku. Materiały po-
winny być przekazywane za po-
średnictwem szkół, do których 
uczęszczają uczestnicy konkursu. 
Regulamin i karta zgłoszeniowa 
na stronie: www. kujawsko-po-
morskie.pl. 

oprac. (ToB)
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20:35 Ojciec Mateusz

06:25 Elif odc. 232 - serial  
07:15 Komisariat odc. 69 - serial 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Komisarz Alex odc. 138 - serial  
10:10 Klan odc. 3301  
10:35 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 24 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 24 godziny na Alasce 
 - raj niedźwiedzia grizli 
 - dokumentalny 
13:45 Elif odc. 233 - serial 
14:45 Korona królów odc. 69 - serial  
15:15 Alarm! Magazyn reporterów 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:50 Wszystko dla pań odc. 34 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3302 
18:30 Korona królów odc. 70 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 247 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera  
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 9  
23:50 Ocaleni odc. 5  
00:55 Wojskopolskie.pl odc. 7

05:20 Ukryta prawda odc. 211 - serial 

06:25 Szpital odc. 303 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 22 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 10 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 580 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 23 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 477 - serial 

14:55 Szpital odc. 304 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 10 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 581 - serial 

20:00 Sknerus - komedia 

22:20 Lucyfer odc. 9 s. 2 - serial 

23:25 American - horror Story: Asylum 

 odc. 9 s. 2 - serial 

00:20 Starcie tytanów - fantastyczny

06:00 Detektywi w akcji odc. 77 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 20 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 1 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 19 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 54 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 55 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 20 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial  
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 141 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 175 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 142 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 108 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 109 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 402 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 403 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 188 - serial 
21:05 Wojna Harta  - dramat wojenny 
23:45 Eden Lake - thriller 
01:45 Galileo: Tajemnicze historie 
 odc. 2 - popularnonaukowy

06:00 To moje życie! odc. 276 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 43 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 81 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 22 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 10 - serial  
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 23 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 81 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 82 s. 2 - serial 
20:00 Jaś Fasola: nadciąga totalny 
 kataklizm - komedia 
21:55 Marsjanie atakują - komedia 
00:00 Pozew o miłość 
 - komedia romantyczna 
01:55 Najśmieszniejsi - kabaret

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Dezerterzy 

 odc. 77, - publicystyczny 

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Panna Nikt - dramat 

11:00 Chłopi odc. 2 - serial 

12:05 Chłopi odc. 3 - serial 

13:15 Rzecz Polska odc. 8,  

13:35 Studio Kultura - rozmowy 

13:50 Wróżby kumaka - dramat 

15:40 Chuligan literacki odc. 75, 

 - publicystyczny 

16:20 Zawrócony Tragi- komedia 

17:50 15 stron świata - dokumentalny 

19:15 Korytarz - animowany 

19:20 „Ostry fi lm zaangażowany” 

 non camera - animowany 

19:30 Neonowa krowa - animowany 

19:40 Informacje kulturalne

20:00 Aviator Film biografi czny 

22:55 Scena klasyczna odc. 18 

23:45 Dziennik fi lozofa odc. 123 

23:55 Dzieci hipisów - historia 

 nieznana - dokumentalny 

01:10 Spirala Dramat psychologiczny

06:50 Był taki dzień odc. 544 - felieton 
06:55 Pierwszy ułan Drugiej 
 Rzeczypospolitej - dokumentalny 
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 75,  
08:40 Ukryte skarby odc. 23 - reportaż 
09:15 Miasto z morza odc. 1 - miniserial 
10:05 Jak było? odc. 7 - reportaż 
10:40 Świat moich wujków 
 - dokumentalny 
11:20 Flesz historii Magazyn 
11:40 Kryptonim „Muzeum”- Szlak Armii 
 Krajowej odc. 5 - dokumentalny 
11:55 Sidła strachu - dokumentalny  
13:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 105- historyczny  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 9 - serial 
15:10 Czas Ambasadora 
 - dokumentalny 
16:10 Solidarność według Krzysztofa 
 Wyszkowskiego odc. 1, 
 - dokumentalny 
17:10 Taśmy bezpieki 
 odc. 48 - dokumentalny 
17:45 Janosik odc. 12 
 - serial przygodowy 
18:40 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 70,  
19:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 106- historyczny 
20:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:35 Tajemnice początków Polski 
 odc. 3 - serial  
21:30 Miasto z morza odc. 2 - miniserial 
22:25 Spór o historię 
 odc. 120- historyczny 
23:15 Nord-Ost. Teatr śmierci 
 odc. 1, - dokumentalny 
00:15 Miasto skarbów odc. 3 - serial

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Przygody Mobilków - serial  
09:00 Na zdrowie - poradnikowy  
09:25 Święty na każdy dzień   
09:30 Mój przyjaciel Jezus - animowany 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Przyroda i ludzie - przyrodniczy 
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Po stronie prawdy Reportaż  
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 9, - dokumentalny 
13:40 Filmowe życiorysy  
15:25 Ja głuchy Reportaż 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat  
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” - informacyjny  
16:40 Effetha - okno na świat 
 - dokumentalny 
17:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Superksięga odc. 8 s. 2 - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Głos Polski - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze Transmisja 
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Fryderyk Chopin i jego 
 muzyka odc. 2,  
22:20 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
22:30 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat Magazyn

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 705 - serial 
06:50 Podróże z historią 
 odc. 9- historyczny 
07:20 Na sygnale odc. 43 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 38 
11:25 Rodzinka.pl odc. 70 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1852 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 123 - serial 
14:00 Pamięć: sprytna czy zawodna? 
 - dokumentalny 
14:55 Na dobre i na złe 
 odc. 705 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:15 Meandry uczuć odc. 98 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 71 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 44 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1852 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1853 - serial 
20:45 Deutschland 83 odc. 2 
 - serial szpiegowski 
21:45 Zawód: Amerykanin odc. 8 
 - serial 
22:40 Za marzenia odc. 8 - serial 
23:35 Body/Ciało - komediodramat 

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 3 

07:50 Doradca smaku odc. 31 s. 8  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2236 

10:55 Ukryta prawda odc. 902 - serial  

12:00 Szkoła odc. 554 - serial  

13:00 19+ odc. 255 - serial  

13:30 Szpital odc. 791 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 15 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 555 - serial  

16:30 19+ odc. 256 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 903 - serial  

18:00 Szpital odc. 792 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5292 reporterów 

20:10 Doradca smaku odc. 32 s. 8  

20:15 Na Wspólnej odc. 2669 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 155,  

21:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 17  

22:30 Pieniądze to nie wszystko 

 - komedia  

00:45 Kryjówka - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 669 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 433 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 434 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 24 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 757 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 148 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 714 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2681 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 760 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3622 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 223 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 213 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2682 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
20:05 Nasz nowy dom odc. 115 
21:10 Przyjaciółki odc. 131 - serial 
22:10 Wyjdź za mnie odc. 6 
23:25 Amerykańskie ciacho - komedia 
01:45 As w rękawie - komediodramat

22:20 Lucyfer 16:00 Nie igraj z aniołem 11:00 Kobra - oddział 
specjalny 15:40 Chuligan literacki 13:35 Sensacje XX wieku

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

Bezdzietny skąpiec McTeague szuka wśród 
potencjalnych spadkobierców kogoś, kto zasługuje 
na spadek. Wybór pada na rodzinną „czarną owcę”, 
pechowego gracza w kręgle, Daniela.

Jaś Fasola zostaje wysłany do Kalifornii na 
uroczystość powrotu do USA płótna amerykańskiego 
malarza Jamesa Whistlera. Fasola wystąpi jako 
wybitny rzeczoznawca. Sprawy komplikują się już 
na lotnisku.

„Jaś Fasola: nadciąga 
totalny kataklizm”

(2001r.) TV Puls 20:00

„Sknerus”
(2012r.) TVN7 20:00
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17:55 Leśniczówka

06:25 Elif odc. 233 - serial  
07:15 Komisariat odc. 70 - serial 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Ojciec Mateusz odc. 247 - serial  
10:10 Klan odc. 3302  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 25 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:20 Agropogoda Pogoda 
12:25 Wójt Roku 2017 Relacja 
12:50 24 godziny w Indiach 
 Wschodnich - dokumentalny 
13:45 Elif odc. 234 - serial 
14:45 Korona królów odc. 70 - serial  
15:15 Alarm! Magazyn reporterów  
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:50 Wszystko dla pań odc. 35 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Leśniczówka odc. 17 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 18 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 30,  
21:30 Big Music Quiz odc. 8 
22:40 Korzenie odc. 5 - miniserial 
23:35 Zupełnie obcy człowiek - dramat

05:20 Ukryta prawda odc. 212 - serial 

06:25 Szpital odc. 304 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 23 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 581 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 24 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 478 - serial 

14:55 Szpital odc. 305 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 12 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 11 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 582 - serial 

20:00 Czy to ty, czy to ja - komedia 

22:10 Tin Cup - komedia romantyczna 

00:55 Strzelec odc. 4 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 78 - serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 1 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 2 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 20 - serial  
09:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 56 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 57 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 21 - serial  
12:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial 
13:00 Galileo odc. 678 
 - popularnonaukowy 
14:00 Galileo odc. 679 
 - popularnonaukowy 
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 143 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 110 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 111 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 403 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 404 - serial 
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 13 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 185 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 186 - serial 
23:05 Mściciel - sensacyjny 
01:00 Sekrety sąsiadów odc. 57 - serial

06:00 To moje życie! odc. 277 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 44 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 82 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 23 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 24 s. 3 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 82 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 83 s. 2 - serial 
20:00 Skaza - sensacyjny 
22:05 W pogoni za zemstą - sensacyjny 
00:05 Infi ltrator - thriller

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1262 
08:15 Szaleństwo Magazyn kulturalny 
08:20 Krakatau - krótkometrażowy 
08:30 Kręgi snu - krótkometrażowy 
08:40 Szaleństwo Magazyn kulturalny 
08:45 Koma - krótkometrażowy 
08:55 Epizod - animowany 
09:00 Szaleństwo Magazyn kulturalny 
09:05 Universal Spring 
 - krótkometrażowy 
09:25 Informacje kulturalne 
09:50 Przybyli ułani  - obyczajowy 
11:00 Chłopi odc. 4 - serial 
12:05 Chłopi odc. 5 - serial 
13:05 Góry o zmierzchu  - obyczajowy 
13:35 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1262 
13:55 Last Night of the 
 Proms 2015 - koncert 
15:35 Pegaz odc. 70 kulturalny 
16:35 Szczęśliwego Nowego Jorku 
 - komediodramat 
18:15 Videofan odc. 81 - studyjny 
18:40 Komeda - muzyczne ścieżki 
 życia - dokumentalny 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 90 
20:05 Lobster - komediodramat 
22:15 Tygodnik kulturalny Magazyn 
 kulturalny 
23:00 Dziennik fi lozofa odc. 124 
23:20 Chopin i jego Europa 2017 
 - koncert symfoniczny 
 - Dobrzyński, Chopin - koncert

06:50 Był taki dzień odc. 545 - - felieton 
07:00 Tobruk 1941 - dokumentalny 
07:40 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 91,  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 76,  
08:40 Ukryte skarby odc. 22 - reportaż 
09:15 Miasto z morza odc. 2 - miniserial  
10:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 8 - serial 
10:50 Podróże z historią 
 odc. 35 s. 4- historyczny 
11:25 Taśmy bezpieki 
 odc. 48 - dokumentalny 
12:00 Akcja „Wisła” - dokumentalny 
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:30 Sensacje XX wieku 
 odc. 106- historyczny  
14:20 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 10 - serial 
15:05 Tajemnice początków 
 Polski odc. 3 - serial  
16:05 Solidarność według Krzysztofa 
 Wyszkowskiego odc. 2, 
 - dokumentalny 
17:05 Pomnik czynu - dokumentalny 
17:25 Gwiazda spadająca w życie 
17:50 Janosik odc. 13 
 - serial przygodowy 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 74- historyczny 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 35 - reportaż 
20:30 Z nieba do nieba - dokumentalny 
21:30 Miasto z morza odc. 3 - miniserial 
22:20 Szerokie tory odc. 128,  
23:05 Tajemnice de Revolutionibus 
 - dokumentalny 
00:10 Miasto skarbów odc. 4 - serial

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Superksięga odc. 1 s. 2 - serial  
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
09:35 Święty na każdy dzień   
09:45 Duc in altum   
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 PSL - skradziona tożsamość 
11:05 Mama Lima - dokumentalny 
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 4 - serial 
11:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Listy do Eleny  - obyczajowy 
14:05 Święty na każdy dzień   
14:10 Piloci. Biało-czerwoni z Dęblina 
 - dokumentalny 
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. 7 - serial  
17:00 Fundusze Europejskie 
 - dostępne dla wszystkich odc. 2, 
17:30 Okiem kamery   
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Głos serca odc. 11 - serial 
22:40 Jan Paweł II - papież, który tworzył 
historię - serial

06:55 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 7 - serial 
07:20 Na sygnale odc. 44 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 39 
11:25 Rodzinka.pl odc. 71 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1853 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 124 - serial 
13:55 Coś dla Ciebie 
 odc. 147, - publicystyczny 
14:25 Zakupy pod kontrolą 
 odc. 5 poradnikowy 
14:55 Za marzenia odc. 8 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:15 Meandry uczuć odc. 99 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 72 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 45 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1853 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1854 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 99 s. 8 - serial 
21:45 Rodzinka.pl odc. 233 - serial 
22:20 La La Poland odc. 1 
23:10 Krąg podejrzanych odc. 8 - serial 
00:35 Zawód: Amerykanin 
 odc. 8 - serial

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 3 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 32 s. 8  

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 2237 

10:55 Ukryta prawda 

 odc. 903 - serial  

12:00 Szkoła odc. 555 - serial  

13:00 19+ odc. 256 - serial  

13:30 Szpital odc. 792 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 556 - serial  

16:30 19+ odc. 257 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 904 - serial  

18:00 Szpital odc. 793 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5293 reporterów 

20:00 Shrek Trzeci - animowany 

21:55 Zbuntowana - sensacyjny 

00:25 Kuba Wojewódzki odc. 10 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

 - informacyjny 

08:00 Trudne sprawy odc. 670 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 435 - serial 

09:30 SuperPies odc. 8 poradnikowy  

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 25 - serial 

12:00 Gliniarze odc. 149 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 715 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2682 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 761 - serial 

15:50 Wydarzenia  

16:10 Pogoda  

16:15 Interwencja odc. 3623 reporterów 

16:30 Na ratunek 112 odc. 224 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 214 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2683 - serial 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

20:05 Dancing with the Stars. Taniec 

 z gwiazdami odc. 81 

22:10 Ja, robot - science fi ction 

00:45 Prześladowca III - thriller

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 22:15 Tygodnik kulturalny 08:05 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

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

Roy był dobrze zapowiadającym się golfi stą, ale 
zmarnował szansę na wielką karierę. Postanawia 
wziąć udział w turnieju golfowym US Open, by 
pokonać dawnego rywala i zdobyć ukochaną 
kobietę.

Król Zasiedmiogórogrodu, przeczuwając zbliżającą 
się śmierć, zamierza przekazać Shrekowi królewskie 
obowiązki. Ogr, któremu nie przypada do gustu 
rola władcy, postanawia znaleźć innego następcę 
tronu.

„Shrek Trzeci”
(2007r.) TVN 20:00

„Tin Cup”
(1996r.) TVN 7 22:10
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20:20 Komisarz Alex

05:55 Sprawa dla reportera   
06:55 Weterynarze z sercem 
 odc. 37 - serial  
07:25 Pełnosprawni Magazyn sportowy 
07:50 Rok w ogrodzie - poradnikowy 
08:10 Rok w ogrodzie extra 
 - poradnikowy 
08:35 Jaka to melodia?   
09:05 Spis treści - rozmowy z Andrzejem 
Doboszem odc. 4, - publicystyczny 
09:10 Studio Raban odc. 27 
09:35 Rodzinny ekspres 
 odc. 30 poradnikowy 
10:00 Uroczystość beatyfi kacji Sługi 
Bożej Hanny Chrzanowskiej 
 w Sanktuarium Bożego 
 Miłosierdzia w Krakowie 
 Łagiewnikach - transmisja 
12:05 Zakochaj się w Polsce odc. 66 
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 8 - serial  
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 181  
14:05 Ojciec Mateusz odc. 247 - serial  
15:05 Wojenne dziewczyny odc. 19  
15:55 Korona królów odc. 67 - serial  
16:25 Korona królów odc. 68 - serial  
16:50 Teleexpress  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Od Opola do Opola odc. 3 
18:55 Orły Nawałki odc. 3 - serial 
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:10 Sport 
20:20 Komisarz Alex odc. 139 - serial 
21:20 Wolny strzelec - thriller  
23:20 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 - publicystyczny  
23:30 Uwięzieni - thriller 
01:15 Matki panny młodej - komedia

05:30 Ukryta prawda odc. 213 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy  

08:40 Przyjaciele odc. 28 - serial 

09:10 Przyjaciele odc. 29 - serial 

09:40 Przyjaciele odc. 30 - serial 

10:10 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 3 - serial 

11:10 Przepis na życie 

 odc. 9 s. 3 - serial 

12:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 - serial 

13:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 - serial 

14:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 - serial 

15:10 Stalowy rycerz - przygodowy 

17:15 Na ostrzu: Ogień i lód  

 - obyczajowy 

19:00 Maska - komedia 

21:10 Rodzinny weekend - komedia 

23:30 Sierota - thriller 

02:00 Wybrana odc. 10 - serial

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 31 - serial 
06:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 32 - serial 
06:55 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 33 - serial 
07:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 34 - serial 
07:55 Tom i Jerry Show odc. 6 - serial 
08:30 Tom i Jerry Show odc. 7 - serial 
08:55 Tom i Jerry Show odc. 8 - serial 
09:30 Pieska przygoda - komedia 
11:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 400 - serial 
12:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 401 - serial 
13:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 402 - serial 
14:05 STOP Drogówka 
 odc. 176 policyjny 
15:05 Pogromca czarownic 
 - fantastyczny 
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 403 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 404 - serial 
19:00 Galileo odc. 680 
 - popularnonaukowy 
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 14 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 187 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 188 - serial 
23:05 Predator II - Starcie w miejskiej 
 dżungli - sensacyjny 
01:20 STOP Drogówka 
 odc. 176 policyjny

06:00 Skorpion odc. 7 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 56 s. 3 

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 18 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 19 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 79 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 80 s. 2 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 81 s. 2 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 82 s. 2 - serial 

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 83 s. 2 - serial 

14:30 Najśmieszniejsi odc. 8 - kabaret 

15:35 Bliźniacy - komedia 

17:45 Oskar - komedia 

20:00 Rambo: pierwsza krew 

 - sensacyjny 

21:55 Kula w łeb - sensacyjny 

23:45 Everly - sensacyjny 

01:20 Najśmieszniejsi - kabaret

08:05 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 17 - serial 

09:15 Historia festiwali opolskich odc. 1 

10:15 Odyseja fi lmowa odc. 9 - serial 

11:30 Niespotykanie spokojny człowiek 

 - komedia 

12:40 Blok. Film odc. 2, - dokumentalny 

13:40 Chce się żyć - dramat 

15:40 Wydarzenie aktualne Reportaż 

16:20 Wstęp do fi lmu odc. 80 

16:25 Jules i Jim - dramat 

18:20 Dranie w kinie odc. 26 

18:55 French Touch - francuskie electro 

 - dokumentalny 

20:00 Przed północą - dramat 

22:00 Chris Rea plays Baloise Session 

 - koncert 

23:40 Diabelska przełęcz - dramat 

01:45 Przed północą - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 546 - felieton 
07:00 Tajemnice de Revolutionibus 
 - dokumentalny  
08:05 Dziedzictwo regionów 
 odc. 8 - krajoznawczy 
08:30 Podwodna Polska 
 odc. 28 - reportaż 
09:00 Do przerwy 0:1 odc. 4 - serial 
09:35 Do przerwy 0:1 odc. 5 - serial 
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 175  
10:40 Wielki test o Wiśle Quiz  
12:10 Sprint przez historię Przemysława 
 Babiarza odc. 2 
12:55 Złoto Jukonu odc. 2 - serial 
14:00 Szerokie tory odc. 151,  
14:35 Wielka gra odc. 80,  
15:40 Spór o historię 
 odc. 176- historyczny 
16:25 Zapomniany generał Tadeusz 
Jordan Rozwadowski - dokumentalny 
17:25 Być równy innym - Wincenty 
 Witos - dokumentalny 
17:55 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 4 - serial 
18:50 Święta wojna Rosjan 
 - dokumentalny  
19:55 Było, nie minęło - ekstra 
 odc. 9- historyczny 
20:35 Ekstradycja odc. 2 s. 3 - serial 
21:40 Skamieniały las - dramat 
22:40 Tajemnice początków Polski 
 odc. 3 - serial  
23:40 Julian Kulski i Zarząd Miejski 
 okupowanej Warszawy 
 - dokumentalny 
00:55 Chopin. Pragnienie miłości 
 - melodramat

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień   
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Jubileusz 100-lecia 
 redemptorystów we 
 Wrocławiu - transmisja 
12:50 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 9 - serial 
13:20 Siódmy sakrament   
13:45 Ocalić od zapomnienia   
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Głos serca odc. 11 - serial  
14:40 Jan Paweł II i prymas Stefan 
 kardynał Wyszyński 
 - dokumentalny  
15:30 Wierzę w Boga   
15:45 Spotkania z ekologią 
 odc. 15 ekologiczny  
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza   
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Ludwig Maria Grignion de 
 Montfort - dokumentalny

05:40 Koło fortuny  
06:15 Na sygnale odc. 187 - serial 
06:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1850 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1851 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:55 M jak miłość odc. 1368 - serial 
11:55 M jak miłość odc. 1369 - serial 
12:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 8 s. 4 
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:20 XXII Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2016 
 odc. 2 - kabaret 
16:20 Rodzinka.pl odc. 233 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę  
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 99 s. 8 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
 - felieton 
18:40 Postaw na milion  
19:35 Lajk! odc. 16 
19:55 Kocham Cię, Polsko! - rozgrzewka 
odc. 21 
20:05 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 134- quiz 
21:35 Riviera odc. 7 - serial 
22:25 Rodzinka.pl odc. 233 - serial 
23:00 Deutschland 83 odc. 2 
 - serial szpiegowski 
23:55 Chiński zodiak - sensacyjny 
01:50 Zakręcony - komedia

05:35 Mango - Telezakupy  

07:50 Wyjątkowa chwila odc. 2 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1070 

11:00 Na Wspólnej odc. 2666 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2667 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2668 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2669 - serial  

12:50 Ugotowani odc. 8 s. 13  

13:50 Agent - gwiazdy odc. 10 s. 3  

14:50 MasterChef Junior odc. 7 s. 3  

16:25 Efekt domina odc. 7 s. 5,   

16:55 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 17  

17:55 Tu się gotuje! odc. 7 s. 2   

18:00 36,6 °C odc. 10 s. 3 poradnikowy  

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5294 reporterów 

20:00 Hipnoza odc. 8  

21:05 Sposób na teściową 

 - komedia romantyczna 

23:15 Oszukać przeznaczenie IV 

 - horror 

01:05 Ugotowani odc. 8 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:25 Królewna Śnieżka i siedmiu 

 krasnoludków - animowany

09:15 My3 odc. 42 - dla dzieci i młodzieży 

09:45 My3 odc. 41 - dla dzieci i młodzieży 

10:15 Ewa gotuje odc. 331 

10:45 Ewa, ugotuj nam to odc. 2 

10:55 Nasz nowy dom odc. 76 

11:55 Wyjdź za mnie odc. 6  

12:55 Top chef odc. 76

14:25 Umów się ze mną. 

 Take me out odc. 8

15:45 Kabaret na żywo odc. 38 - kabaret 

17:45 SuperPies odc. 9 

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 66 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 56 - serial 

20:00 Strażnicy marzeń - animowany 

22:10 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 85 

00:10 Grupa „Wschód” - thriller 

10:10 Przepis na życie 14:05 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw 13:40 Chce się żyć 10:10 Okrasa łamie 

przepisy

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

Kapryśna i zaborcza Viola, dziennikarka telewizyjna, 
która niedawno straciła pracę, obawia się, że straci 
też syna. Postanawia więc zmienić życie przyszłej 
synowej w jeden wielki koszmar.

Bohaterowie baśni dla dzieci Święty Mikołaj, 
Królik Wielkanocny, Zębowa Wróżka i Jack Mróz  
łączą siły, by zwyciężyć Króla Ciemności, zanim 
sprowadzi on na świat wieczną ciemność.

„Strażnicy marzeń”
(2012r.) Polsat 20:00

„Sposób na teściową”
(2005r.) TVN 21:05
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15:15 Komisarz Alex

06:35 Wojskopolskie.pl odc. 8 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Ziarno odc. 659 
09:45 Gen innowacyjności odc. 3 
10:05 Weterynarze z sercem 
 odc. 38 - serial 
10:40 Leśniczówka odc. 17 - serial  
11:05 Leśniczówka odc. 18 - serial  
11:35 Spotkanie ze świętym odc. 3 
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Regina Coeli Transmisja 
12:15 Między ziemią a niebem
12:55 Z pamięci - rozmowy z 
 Andrzejem Doboszem 
 odc. 4, - publicystyczny 
13:05 Dzika Tajlandia odc. 3 - serial 
14:05 Sonda II odc. 82 
 - popularnonaukowy 
14:30 Droga do Rosji odc. 4 piłkarski 
15:05 Komisarz Alex odc. 139 - serial  
15:55 Korona królów odc. 69 - serial  
16:25 Korona królów odc. 70 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:30 Big Music Quiz odc. 8 
18:40 Jaka to melodia?  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny odc. 20 
21:05 Legalna blondynka II 
 - komedia 
22:50 Od Opola do Opola odc. 3 
23:40 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 - publicystyczny  
23:50 W sercu oceanu odc. 8 - serial 
00:55 Cała ona - komedia 
 romantyczna

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 33 - serial 

06:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 34 - serial 

06:55 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 35 - serial 

07:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 36 - serial 

07:55 Tom i Jerry Show odc. 7 - serial 

08:30 Król lew II: Czas Simby 

 - animowany 

10:00 Galileo odc. 679 

 - popularnonaukowy 

11:00 Galileo odc. 680 

 - popularnonaukowy  

12:00 Poszukiwacze świętej włóczni 

 - przygodowy 

14:35 Poszukiwacze Bursztynowej 

Komnaty - przygodowy 

16:55 Nie można pocałować panny 

 młodej - komedia 

19:00 Galileo odc. 681 

 - popularnonaukowy 

20:00 Bestia - sensacyjny 

22:00 Bohater z wyboru - sensacyjny 

0:00 Wolni strzelcy - dramat

06:00 Skorpion odc. 8 s. 2 - serial 

07:00 Przygody Merlina 

 odc. 12 s. 2 - serial 

08:00 Najśmieszniejsi odc. 8 - kabaret 

09:00 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 6 s. 5 - serial 

09:35 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 7 s. 5 - serial 

10:10 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 4,  

10:50 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 5,  

11:25 Bliźniacy - komedia 

13:35 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:50 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

16:00 Garbi: superbryka - komedia 

18:00 Jaś Fasola: nadciąga totalny 

 kataklizm - komedia 

20:00 Za szybcy, za wściekli 

 - sensacyjny 

22:10 Agenci - sensacyjny 

00:15 Tajemnicza przesyłka 

 - sensacyjny

08:05 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 18 - serial 

09:10 Maurizio Pollini - wirtuoz 

 fortepianu - dokumentalny 

10:10 Trzeci punkt widzenia odc. 234, 

 - publicystyczny 

10:45 Hubal - dramat historyczny 

13:10 Chuligan literacki 

 - publicystyczny 

13:40 Nienasyceni odc. 22, 

 - publicystyczny 

14:15 Opera „Armide” Opera 

16:05 Gry Balet 

16:55 Rzecz Polska odc. 9,  

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 500 kulturalny 

18:10 Jestem Dramat psychologiczny 

20:00 Z odzysku - dramat 

21:55 Scena alternatywna 

 odc. 58 - muzyczny 

22:30 Trzeci punkt widzenia odc. 234, 

 - publicystyczny 

23:10 Anatomia startupu 

 - dokumentalny 

00:15 10 lat Lado ABC - koncert

06:50 Był taki dzień odc. 547 - felieton 
06:55 Urszula Dudziak: Życie jest 
 piękne - dokumentalny 
08:10 Klerycy w komunistycznej armii 
 - dokumentalny 
09:10 Siedlisko odc. 6 - serial 
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 141   
10:40 Koło historii odc. 16- historyczny 
11:15 Ukryte skarby odc. 26 - reportaż  
11:50 Podróże kulinarne Roberta 
 Makłowicza odc. 315  
12:20 Podróże z historią 
 odc. 35 s. 4- historyczny 
12:55 Afryka odc. 2 - serial 
13:55 Szerokie tory odc. 149,  
14:35 Wierna rzeka - dramat 
16:30 Wielka gra odc. 81,  
17:25 Ex libris Magazyn 
17:55 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 5 - serial 
18:45 Z nieba do nieba - dokumentalny  
19:45 Ostatnia akcja 
 - komedia sensacyjna 
21:25 Wielki test z historii. Od 
 niepodległości do niepodległości 
 odc. 28- quiz 
23:05 Chopin. Pragnienie miłości 
 - melodramat  
01:15 Skamieniały Las - dokumentalny

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień   
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
Program dla dzieci  
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza   
09:30 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
09:35 Danuta Siedzikówna „Inka” 
 - reportaż
10:00 Eucharystia odpustowa ku czci 
 św. Wojciecha w Gnieźnie 
12:00 Regina Coeli z Ojcem świętym 
 Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska - rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:00 Niezwykłe stworzenia, które 
 przeczą teorii ewolucji 
 odc. 1 - serial 
14:50 Święta Rita z Casci - przejmująca 
 droga wiary - dokumentalny  
15:55 Kartka z kalendarza - muzyczny  
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10  koncert życzeń - muzyczny  
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Występ Zespołu Pieśni i Tańca 
 „Śląsk” z okazji 100-lecia 
 odzyskania przez Polskę 
 niepodległości - koncert  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Cuda Jezusa odc. 5 - serial 
22:35 Kartka z kalendarza - muzyczny  
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
23:30 Pustynia Boga - dokumentalny

05:40 Koło fortuny  
06:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1852 - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1853 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1854 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:40 Podwodna planeta 
 odc. 5 - serial 
11:40 Droga do Rosji odc. 3 piłkarski 
12:20 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 134- quiz 
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:20 Bake off - Ale ciacho! odc. 9 s. 4 
16:20 Bake off - Ale przepis odc. 41  
16:35 Na sygnale odc. 188 - serial 
17:05 Na dobre i na złe 
 odc. 705 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:35 Za marzenia odc. 8 - serial 
19:30 Zakupy pod kontrolą 
 odc. 6 poradnikowy 
20:05 Chiński zodiak - sensacyjny 
22:05 Kolory prawdy - komedia 
 romantyczna 
00:00 Chce się żyć - dramat

05:45 Mango - Telezakupy  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1071 

11:00 Efekt domina 

 odc. 8 s. 5,  

11:30 Co za tydzień 

 odc. 847 

12:00 Iron Majdan odc. 7  

13:00 Diagnoza 

 odc. 10 s. 2 - serial  

13:55 Druga szansa odc. 7 s. 5 - serial  

14:55 Hipnoza odc. 8  

16:00 Shrek Trzeci - animowany  

17:50 Wyjątkowa chwila odc. 3 

18:00 Ugotowani odc. 9 s. 13  

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5295 reporterów 

20:00 MasterChef Junior odc. 8 s. 3  

21:35 Gniew tytanów - przygodowy 

23:40 Sygnał - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
07:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 47 - serial 
08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 48 - serial 
08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 49 - serial 
09:15 Smerfy: Legenda Smerfnej 
 Doliny - animowany 
09:40 Kopciuszek - animowany 
11:15 Wyobraź sobie - komediodramat 
13:35 Strażnicy marzeń - animowany  
15:40 Twoja twarz brzmi znajomo 
 odc. 85  
17:35 Nasz nowy dom odc. 115 
18:40 Aż chce się żyć odc. 2,  
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Państwo w państwie 
 odc. 270, - publicystyczny 
20:00 W rytmie serca odc. 23 - serial 
21:05 Kabaret na żywo 
 odc. 39 - kabaret 
23:25 Gambit, czyli jak ograć króla 
 - komedia kryminalna 
01:05 Jack Reacher: Jednym strzałem 
 - sensacyjny

05:50 Ukryta prawda odc. 214 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Przyjaciele odc. 31 - serial 

09:25 Przyjaciele odc. 32 - serial 

09:55 Przepis na życie 

 odc. 10 s. 3 - serial 

10:55 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 3 - serial 

11:55 Przepis na życie 

 odc. 12 s. 3 - serial 

12:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 - serial 

13:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 - serial 

14:55 Czarna kawaleria Western 

16:55 Zakręcony piątek - komedia 

19:00 Lucyfer odc. 9 s. 2 - serial 

20:00 300 - dramat historyczny 

22:25 Strzelec odc. 5 - serial 

23:30 Déjà vu - thriller

10:55 Przepis na życie 10:00 Galileo

09:00 Co ludzie powiedzą? 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:10 Siedlisko

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

Policjant Brian O’Conner, który stracił pracę w wyniku 
nielegalnych działań, dostaje szansę rehabilitacji 
agenci federalni chcą przy jego pomocy dopaść 
bossa narkotykowego Cartera Verone’a.

Opowieść o przygodach prawniczki Elle Woods, 
dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Tym razem 
wyrusza do Waszyngtonu, by na Kapitolu walczyć o 
prawa zwierząt.

„Legalna blondynka II”
(2003r.) TVP 1 21:05

„Za szybcy, za wściekli”
(2003r.) TV Puls 20:00
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18:00 Klan

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 234 - serial  
07:15 Komisariat odc. 71 - serial 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny   
08:40 Jaka to melodia?   
09:30 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 8 - serial  
10:30 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 56 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda Pogoda 
12:40 Dzika Tajlandia odc. 3 - serial  
13:45 Elif odc. 235 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy odc. 181,   
15:15 Alarm! Magazyn reporterów  
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Leśniczówka odc. 17 - serial  
16:15 Leśniczówka odc. 18 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3303 
18:30 Korona królów odc. 71 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:35 Czarnobyl. Cztery dni w kwietniu 
 - spektakl teatralny 
22:00 Warto rozmawiać

05:20 Ukryta prawda odc. 215 - serial 

06:25 Szpital odc. 305 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 24 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 12 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 582 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 25 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 479 - serial 

14:55 Szpital odc. 306 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 13 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 12 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 583 - serial 

20:00 Długi wrześniowy weekend 

 - dramat 

22:20 Cicciolina: Matka chrzestna 

 skandalu - dokumentalny 

23:35 Sierota - thriller

06:00 Detektywi w akcji odc. 79 - serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 2 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 3 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 21 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 58 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 59 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 22 - serial  
12:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 144 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 95 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 145 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 112 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 113 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 404 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 405 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 189 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 9 - serial 
22:00 Galileo odc. 680 
23:00 Galileo odc. 681

06:00 To moje życie! odc. 278 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 45 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 83 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 24 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 25 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 83 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 84 s. 2 - serial 
20:00 13. dzielnica - sensacyjny 
21:40 Rambo: pierwsza krew 
 - sensacyjny 
23:35 Trefny wóz - thriller

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1274 
08:15 Rzecz Polska odc. 9 
08:35 Szczęśliwego Nowego Jorku 
 - komediodramat 
10:20 Kareta - komedia 
11:00 Chłopi odc. 6 - serial 
12:10 Chłopi odc. 7 - serial 
13:10 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1274 
13:30 Dwoje bliskich obcych ludzi 
 - obyczajowy 
14:40 Sędziowie - dramat 
15:50 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 500 kulturalny 
16:45 Bo oszalałem dla niej - komedia 
18:35 Za młodzi na śmierć 
 odc. 1 - serial 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Blok. Architektura 
 odc. 3, - dokumentalny 
21:00 Lena i ja - krótkometrażowy 
21:30 W służbie propagandy  
21:35 Jasna droga - krótkometrażowy 
21:47 Wczasy pracownicze 
 - krótkometrażowy 
22:00 Kiedy ty śpisz - krótkometrażowy 
22:10 W służbie propagandy odc. 6 
22:14 Trzy protokoły - krótkometrażowy 
22:20 Naprzód kolejarze 
 - krótkometrażowy 
22:35 Którędy po sztukę odc. 49

06:50 Był taki dzień odc. 548 - - felieton 
07:00 Jedynie prawda jest ciekawa 
 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 77 
08:40 Ukryte skarby odc. 21 
09:10 Miasto z morza odc. 3- miniserial  
10:10 Złoto Jukonu odc. 2 - serial  
11:05 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 35 
11:40 Ostatnia akcja 
 - komedia sensacyjna  
13:15 Dziewczyna bez twarzy - reportaż 
13:50 Sensacje XX wieku odc. 74,   
14:55 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 52 - serial 
15:20 Spór o historię odc. 29,  
16:00 Afryka odc. 2 - serial 
17:00 Ex libris Magazyn 
17:25 Flesz historii Magazyn 
17:45 Nad Niemnem odc. 1 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 95,  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Grozny. Czeczeński tygrys Putina 
 - dokumentalny 
21:35 Miasto z morza odc. 4- miniserial 
22:30 Mój przyjaciel wróg 
 - dokumentalny 
23:40 Bard - dokumentalny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Wieś - to też Polska - rolniczy  
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone   
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Św. Józef - patron na trzecie 
 tysiąclecie - reportaż 
11:50 Retrospekcja   
11:55 Święty na każdy dzień   
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Prawdziwie spadła z nieba 
 - dokumentalny 
13:20 Koncert życzeń   
14:10 Wspomnienia - św. Józef 
 Benedykt Cottolengo 
 - biografi czny 
15:30 W Solankowej Dolinie - serial 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Sanktuaria polskie - reportaży  
16:30 Zew natury - reportaż  
16:55 Świadkowie - serial  
17:25 Kartka z kalendarza   
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w parafi i pw. Św. Jadwigi 
 Królowej w Tomaszowie 
 Mazowieckim.  
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia   
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa   
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 71 - serial

05:30 Koło fortuny Rozrywka 
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 99 s. 8 - serial 
07:00 Coś dla Ciebie odc. 137,  
07:20 Na sygnale odc. 45 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:10 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 40 
11:25 Rod zink a. pl odc. 72 s. 3 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1854 - serial 
12:30 Koło fortuny Rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 125 - serial 
14:00 Podwodna planeta odc. 5 - serial 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 99 s. 8 - serial 
16:00 Familiada Teleturniej 
16:30 Koło fortuny Rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 100 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rod zink a. pl odc. 73 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 46 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1854 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1855 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 34 - - felieton 
20:50 Faceci od kuchni - komedia 
22:25 Zaginiona odc. 8 - serial

05:40 Uwaga! odc. 5295  

06:15 Mango - Telezakupy  

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 9 s. 2 

07:55 Akademia ogrodnika odc. 9 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2238 

10:55 Tu się gotuje! odc. 7 s. 2,   

11:00 Ukryta prawda odc. 904 - serial  

12:00 Szkoła odc. 556 - serial  

13:00 19+ odc. 257 - serial  

13:30 Szpital odc. 793 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 557 - serial  

16:30 19+ odc. 258 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 905 - serial  

18:00 Szpital odc. 794 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5296 

20:10 Doradca smaku odc. 33 s. 8,  

20:15 Na Wspólnej odc. 2670 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 156

21:30 Druga szansa odc. 8 s. 5 - serial  

22:30 Iron Majdan odc. 8

23:35 Gniew tytanów - przygodowy

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 671 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 436 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 437 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 26 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 799 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 150 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 716 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2683 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 762 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3624 
16:30 Na ratunek 112 odc. 225 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 215 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2684 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 3 - serial 
20:05 Jack Reacher: Jednym strzałem 
 - sensacyjny  
22:55 Bezlitosny - thriller

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

W Pittsburghu zostaje zastrzelonych pięć 
przypadkowych osób. Dowody wskazują snajpera 
Jamesa Barra. Aresztowany prosi o sprowadzenie 
byłego wojskowego detektywa, Jacka Reachera.

Paryż, 2013 r. Agent Damien Tomaso zostaje 
wysłany do odgrodzonej murem 13. dzielnicy. 
W getcie rządzonym przez gangsterów ma odszukać 
sprawców kradzieży broni masowego rażenia 
należącej do rządu.

„13. dzielnica”
(2004r.) TV Puls 20:00

„Jack Reacher: Jednym 
strzałem”

(2012r.) Polsat 20:05



Wtorek, 1 maja 2018

10:00 Korona królów

05:05 Cziłała z Beverly Hills - komedia 
06:45 Klub włóczykijów i tajemnica 
dziadka Hieronima - przygodowy 
08:30 Jaka to melodia?   
09:05 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 30,   
10:00 Korona królów odc. 71 - serial  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:15 Asterix i Obelix kontra Cezar 
 - przygodowy 
13:05 Bielik zwyczajny - król mórz 
 - dokumentalny 
14:10 Legalna blondynka II - komedia 
15:55 Szepty pustyni - dramat 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Polski grill odc. 5  
18:30 Korona królów odc. 72 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:20 Rolnik szuka żony Reality show 
21:25 Paryż na bosaka - komedia 
22:55 Piknik z niedźwiedziami 
 - przygodowy 
00:55 Nadzór Dramat psychologiczny

05:40 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1133 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy  

08:40 Przyjaciele 

 odc. 33 - serial 

09:10 Przyjaciele 

 odc. 34 - serial 

09:40 Ben Hur odc. 1 - miniserial 

11:45 Ben Hur odc. 2 - miniserial 

14:20 Randka z billboardu  

 - obyczajowy 

16:15 Gnomeo i Julia - animowany 

17:50 Maska - komedia 

20:00 Potop odc. 1 - historyczny 

23:20 Zaginiony w akcji III - sensacyjny 

01:30 American - horror Story: Asylum 

 odc. 9 s. 2 - serial 

02:30 Moc magii odc. 115

06:00 Interwencja Magazyn reporterów 

06:15 Detektywi w akcji 

 odc. 80 - serial 

07:20 The Looney Tunes Show 

 odc. 4 - serial 

07:50 Rainy, superpies  - obyczajowy 

09:40 Dzwoneczek i zaginiony skarb 

 - animowany 

11:25 Annie - komedia muzyczna 

13:45 Asterix podbija Amerykę 

 - animowany 

15:35 Komandosi z Navarony - wojenny 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 405 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 406 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 190 - serial 

21:00 Zawód szpieg - sensacyjny 

23:45 Ostateczna rozgrywka 

 - sensacyjny 

01:45 STOP Drogówka 

 odc. 176 policyjny

06:00 To moje życie! odc. 279 s. 4 

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 46 - serial 

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 84 s. 2 - serial 

09:00 Małolaty u taty - komedia 

10:50 Rozbitkowie na Pacyfi ku 

 - przygodowy 

12:55 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:20 7 krasnoludków. Historia 

 prawdziwa - komedia 

16:05 After Earth: 1000 lat po Ziemi 

 - science fi ction 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 84 s. 2 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 85 s. 2 - serial 

20:00 Mumia: Grobowiec cesarza 

 Smoka - sensacyjny 

22:15 Za szybcy, za wściekli 

 - sensacyjny 

00:25 Wikingowie odc. 11 s. 4 - serial 

01:25 Na jedwabnym szlaku - serial

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1281 

08:15 Wydarzenie aktualne Reportaż 

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Czy jest tu panna na wydaniu? 

 - komedia 

10:30 Ogniem i mieczem - historyczny 

13:35 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1281 

13:50 Którędy po sztukę 

 - publicystyczny 

14:00 Warszawskie Combo Taneczne 

 - koncert 

15:05 Dwa księżyce  - obyczajowy 

17:35 Bez stałego adresu - Bob Dylan 

 - dokumentalny 

19:35 Wydarzenie aktualne Reportaż 

20:00 Ja się nie boję braci Rojek 

 - spektakl teatralny 

21:25 Dezerterzy odc. 78, 

 - publicystyczny 

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 126 

22:15 Cztery wesela i pogrzeb 

 - komedia 

00:25 Skazany na bluesa - biografi czny

06:50 Był taki dzień odc. 549 - - felieton 
07:00 Dzień pierwszy - 1 maja 2004 
 - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 78,  
08:35 Ukryte skarby odc. 8 - reportaż 
09:05 Miasto z morza odc. 4 - miniserial  
10:00 Mieczysław Niedziałkowski 
 - dokumentalny 
10:30 Barbara Radziwiłłówna 
 - dramat historyczny 
12:10 Spalone wsie - dokumentalny 
12:35 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
13:15 Sensacje XX wieku odc. 95 
 - historyczny  
14:10 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 65 - serial 
14:40 Litewskie drogi Potopu 
 - dokumentalny 
15:20 Grozny. Czeczeński tygrys Putina 
 - dokumentalny 
16:25 „Podaj cegłę”, czyli polski 
 socrealizm - dokumentalny 
17:25 Archiwum zimnej wojny 
 - dokumentalny 
17:55 Nad Niemnem odc. 2 - serial 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 183
 - historyczny 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 184
 - historyczny 
19:55 Jak było? - publicystyczny 
20:35 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
21:05 Klub profesora Tutki odc. 5 - serial 
21:30 Ogniem i mieczem odc. 1 - serial 
22:35 Stadion Śląski. W kotle czarownic 
 - dokumentalny 
23:35 U Pana Boga za miedzą 
 - komedia

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial 
09:40 Św. Józef - patron na trzecie 
 tysiąclecie Reportaż 
09:55 Święty na każdy dzień   
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny 
10:45 Zew natury Reportaż  
11:05 Mocni w wierze   
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Młodzi Światu  
11:55 Kartka z kalendarza - muzyczny  
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Miasteczko Świętej Rodziny 
 - Cotignac - dokumentalny 
13:10 Królestwo rekinów 
 - dokumentalny 
14:05 Dziesięć przykazań odc. 71 
 - serial  
14:55 Święty na każdy dzień   
15:00 Gryf Pomorski - droga do 
 wolności - reportaż 
15:30 Procesja dziejów Reportaż 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Jestem mamą Poradnik  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki Magazyn  
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial  
17:10 Prosto o gospodarce 
 - ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Święty Józef, w imieniu Ojca 
 - dokumentalny 

05:20 Tygrysy murawy - komedia 

07:00 Program ekumeniczny  

07:20 Na sygnale odc. 46 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  

11:00 Panorama  

11:05 Pogoda - fl esz odc. 1338Pogoda 

11:15 Pytanie na śniadanie 

 - ekstra magazyn 

11:25 Tora! Tora! Tora!  

 - dramat wojenny 

14:00 Familiada  

14:35 Koło fortuny  

15:20 Postaw na milion  

16:20 Różowa Pantera 

 - komedia kryminalna 

18:00 Panorama  

18:25 Pogoda  

18:30 Sport-telegram odc. 5098, 

18:35 Rodzinka.pl odc. 74 - serial 

19:05 Na sygnale odc. 47 - serial 

19:35 Barwy szczęścia 

 odc. 1855 - serial 

20:10 Goldeneye - sensacyjny 

22:30 Legenda - biografi czny 

00:45 La La Poland odc. 1

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 11 s. 3 

07:50 Doradca smaku odc. 33 s. 8  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2239 

10:55 Skok przez płot - animowany 

12:35 Trzej muszkieterowie 

 - przygodowy 

14:45 Lorax - animowany  

16:30 Legenda Zorro - przygodowy 

19:00 Fakty  

19:30 Sport 

19:40 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5297 reporterów 

20:10 Doradca smaku odc. 34 s. 8  

20:15 Na Wspólnej odc. 2671 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 157,  

21:30 Diagnoza odc. 11 s. 2 - serial  

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 11 s. 12 

23:30 Superwizjer odc. 1129 reporterów 

00:05 Tu się gotuje! odc. 7 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

 - informacyjny 

07:35 Scooby Doo i plażowy potwór 

 - animowany 

08:15 Klopsiki i inne zjawiska 

 pogodowe - animowany 

10:05 Artur i Minimki - animowany 

12:25 Doktor Dolittle 

 - komedia 

14:05 Dirty Dancing - fi lm taneczny 

16:20 Vabank - komedia kryminalna 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich - serial 

20:10 Jestem Bogiem - thriller  

22:30 Wróg u bram 

 - dramat wojenny 

01:10 Z dala od zgiełku 

 - melodramat

08:40 Przyjaciele 06:15 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 10:30 Ogniem i mieczem 08:05 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

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

Eddie, niespełniony pisarz, za sprawą nowego 
narkotyku zamienia się w przebojowego człowieka 
czynu i osiąga wymarzony sukces. Jednak za 
spełnienie marzeń przychodzi mu zapłacić wysoką 
cenę.

Rzymianie, zmęczeni kolejnymi próbami podbicia 
niezwyciężonej wioski, postanawiają pozbyć się 
druida Panoramiksa i wystrzeliwują go z katapulty, 
myśląc, że wyląduje za krańcem świata.

„Asterix podbija Amerykę”
(1994r.) TV 4 13:45

„Jestem Bogiem”
(2011r.) Polsat 20:10



Środa, 2 maja 2018

18:30 Korona królów

04:35 Asterix i Obelix kontra Cezar 
 - przygodowy 
06:30 Felix, Net i Nika oraz teoretycznie 
 możliwa katastrofa - przygodowy 
08:30 Jaka to melodia?   
09:10 Wojenne dziewczyny odc. 20  
10:05 Korona królów odc. 72 - serial  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:15 Asterix i Obelix: Misja Kleopatra 
 - komedia 
13:05 Orzeł przedni - król gór 
 - dokumentalny 
14:10 Cziłała z Beverly Hills - komedia  
15:55 Szepty pustyni - dramat 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Polski grill odc. 7  
18:30 Korona królów odc. 73 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Trzecia połowa odc. 7 - serial 
20:35 AS Roma - Liverpool FC 
 - piłka nożna  
20:40 AS Roma - Liverpool FC 
 - piłka nożna  
21:45 AS Roma - Liverpool FC 
 - piłka nożna  
22:40 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna  
23:15 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna  
23:50 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna  
00:15 Orły Nawałki odc. 3 - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 216 - serial 

06:25 Szpital odc. 306 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 25 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 13 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 583 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 26 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 480 - serial 

14:55 Szpital odc. 307 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 1 s. 4 - serial 

18:00 Zabójcza broń odc. 13 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 584 - serial 

20:00 Tin Cup - komedia romantyczna 

22:50 Magazyn UEFA Champions 

 League odc. 8 piłkarski 

23:50 Władza absolutna - thriller

06:00 Detektywi w akcji odc. 81 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 4 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 5 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 22 - serial  

09:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 60 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 61 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 23 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial  

13:00 Detektywi w akcji odc. 146 - serial 

14:00 STOP Drogówka 

 odc. 176 policyjny 

15:00 Detektywi w akcji odc. 147 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 114 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 115 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 406 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 407 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 191 - serial 

21:00 Las samobójców - horror 

23:00 Krzyk IV - horror

06:00 To moje życie! odc. 280 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 47 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 85 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 25 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 26 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 85 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 86 s. 2 - serial 
20:00 Taxi II - sensacyjny 
21:30 Wielki Stach 
 - komedia sensacyjna 
23:55 Facet pełen uroku 
 - komediodramat 
01:55 Wikingowie odc. 12 s. 4 - serial

08:00 Studio Kultura - rozmowy

08:15 Dzika muzyka odc. 15, 

 - muzyczny 

08:45 Wydarzenie aktualne Reportaż 

09:15 Dwa księżyce  - obyczajowy 

11:40 U pana Boga za piecem 

 - komedia 

13:25 Studio Kultura - rozmowy 

13:40 Rzecz Polska  

13:55 Lawa - dramat historyczny 

16:20 Wrota Europy  - dramat wojenny 

17:50 Bez stałego adresu - Bob Dylan 

 - dokumentalny 

19:35 Wydarzenie aktualne Reportaż 

20:00 Czarny kot, biały kot 

 - komediodramat 

22:15 Pegaz odc. 71 kulturalny 

23:10 Dziennik fi lozofa odc. 127 

23:25 Jedna scena odc. 64 kulturalny 

23:45 Zmory - psychologiczny

06:50 Był taki dzień odc. 550 - - felieton 
07:00 „Podaj cegłę”, czyli polski 
 socrealizm - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 79,  
08:40 Ukryte skarby odc. 5 - reportaż 
09:15 Ogniem i mieczem odc. 1 - serial  
10:20 Wszystkie kolory świata 
 odc. 11 - serial 
11:15 Spór o historię 
 odc. 18- historyczny 
11:55 Opowieść o Indiach 
 odc. 1, - dokumentalny 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:30 Sensacje XX wieku 
 odc. 183- historyczny  
13:55 Sensacje XX wieku 
 odc. 184- historyczny  
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 66 - serial 
15:00 Krótki fi lm o fl adze 
 odc. 16, - dokumentalny 
15:20 Stadion Śląski. W kotle czarownic 
 - dokumentalny 
16:20 O moim ojcu - dokumentalny 
17:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 10 - serial 
17:45 Nad Niemnem odc. 3 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku 
 odc. 32- historyczny 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
20:30 Niezwykła broń odc. 1 - serial 
21:30 Ogniem i mieczem odc. 2 - serial 
22:35 Powiedz mi dlaczego? 
 - dokumentalny 
23:35 Miasto z morza - historyczny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
09:20 Express studencki Magazyn  
09:25 Sanktuaria polskie   
09:45 Święty na każdy dzień   
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka 
 z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 52 - serial 
11:20 Kartka z kalendarza - muzyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
 - ekonomiczny  
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Prawdziwie spadła z nieba 
 - dokumentalny 
13:40 Największe przeboje Pana Boga 
 - Ave Maria - dokumentalny 
14:00 Święty Józef, w imieniu Ojca 
 - dokumentalny  
14:55 Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Na zdrowie - poradnikowy  
16:30 Drabina Jakubowa - serial 
17:00 Po stronie prawdy Reportaż  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Dzień Flagi Polskiej 
 - dokumentalny 

05:45 Różowa Pantera 

 - komedia kryminalna 

07:20 Na sygnale odc. 47 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  

11:00 Panorama  

11:05 Pogoda - fl esz odc. 1339Pogoda 

11:15 Pytanie na śniadanie 

 - ekstra Magazyn 

11:25 Rodzinka.pl odc. 74 - serial 

12:00 Bandolero Western 

14:00 Familiada  

14:35 Koło fortuny  

15:20 Postaw na milion  

16:20 Kopciuszek w świecie mody 

 - komedia 

18:00 Panorama  

18:25 Pogoda  

18:30 Sport-telegram odc. 5099, 

18:35 Rodzinka.pl odc. 74 - serial 

19:05 Rodzinka.pl odc. 75 - serial 

19:35 Na sygnale odc. 48 - serial 

20:10 Co się zdarzyło w Las Vegas? 

 - komedia romantyczna 

22:00 Magia w blasku księżyca 

 - komedia romantyczna 

23:45 Powódź - sensacyjny

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 3 

07:50 Doradca smaku odc. 34 s. 8  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2240 

10:55 Ukryta prawda odc. 905 - serial  

12:00 Szkoła odc. 557 - serial  

13:00 19+ odc. 258 - serial  

13:30 Szpital odc. 794 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 558 - serial  

16:30 19+ odc. 259 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 906 - serial  

18:00 Szpital odc. 795 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5298 reporterów 

20:10 Doradca smaku odc. 35 s. 8  

20:15 Na Wspólnej odc. 2672 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 158,  

21:30 Agent - gwiazdy odc. 11 s. 3  

22:30 Podwójne ryzyko - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 672 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 438 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 439 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 27 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 800 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 151 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 717 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2684 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 763 - serial 
15:50 Puchar Polski Piłka nożna  
18:00 Puchar Polski Piłka nożna  
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 177 - serial 
20:05 Umów się ze mną. Take me out 
 odc. 9, Show 
21:30 Ewa, ugotuj nam to odc. 3  
21:40 Top chef odc. 77 
23:05 Kolacja dla palantów - komedia 
01:40 Skok przez miotłę - komedia

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 16:20 Wrota Europy 13:30 Sensacje XX wieku

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

Nieuczciwy biznesmen za pół roku ma trafi ć 
do więzienia. Obawiając się spotkania ze 
zdegenerowanymi kryminalistami, próbuje do tego 
czasu opanować wschodnie sztuki walki.

Roy był dobrze zapowiadającym się golfi stą, ale 
zmarnował szansę na wielką karierę. Postanawia wziąć 
udział w turnieju golfowym US Open, by pokonać 
dawnego rywala i zdobyć ukochaną kobietę.

„Tin Cup”
(1996r.) TVN 7 20:00

„Wielki Stach”
(2007r.) TV Puls 21:30
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 temperatura: 15 4 °C
 opady: 0,1 0 mm
 ciśnienie: 1003 1004 hPa
 wiatr: 25 25 km/h 

 temperatura: 13 7 °C
 opady: 0 0,5 mm
 ciśnienie:  1004 1010 hPa
 wiatr: 25 29 km/h 

 temperatura: 10 7 °C
 opady: 0,9 0,8 mm
 ciśnienie: 1013 1017 hPa
 wiatr: 32 25 km/h 

 temperatura: 15 5 °C
 opady: 0,8 2 mm
 ciśnienie: 1019 1019 hPa
 wiatr: 21 23 km/h 

 temperatura: 14 10 °C
 opady: 4 1 mm
 ciśnienie: 1019 1021 hPa
 wiatr: 24 18 km/h 

 temperatura: 17 5 °C
 opady: 0,1 0 mm
 ciśnienie: 1023 1022 hPa
 wiatr: 11 19 km/h 

 temperatura: 18 8 °C
 opady: 0 0,6 mm
 ciśnienie: 1021 1018 hPa
 wiatr: 21 19 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Legumina
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 

8 jajek
1,5 szklanki cukru
50 g żelatyny
1 galaretka czerwona
2 łyżeczki kakao
1 cukier waniliowy

Sposób wykonania:

Żelatynę rozpuszczamy w półtorej szklanki wrzącej 
wody i dzielimy na trzy porcje ( przelewamy w trzy 
szklanki). Galaretkę rozpuszczamy według przepisu na 
opakowaniu. Tortownicę lub naczynie żaroodporne sma-
rujemy masłem. Jajka przelewamy wrzątkiem i robimy 
deser. Pierwsza warstwa: ubijamy 4 białka i pół szklanki 
cukru na sztywno, dodajemy porcję żelatyny i wylewamy 
na dno naczynia, wstawiamy do lodówki. Druga warstwa: 
ubijamy 4 białka i pół szklanki cukru na sztywno, doda-
jemy kakao i porcję żelatyny, wykładamy na pierwszą 
warstwę i schładzamy. Trzecia warstwa: 8 żółtek i pół 
szklanki cukru oraz cukier waniliowy ubijamy aż rozpuści 
się cukier, dodajemy ostatnią porcję żelatyny, wykładamy 
na drugą warstwę, wkładamy ponownie do lodówki. Na 
wierzch wylewamy chłodną galaretkę i całość chłodzimy 
do stężenia. 

Smacznego!

ŚR
. 0

2.
05

.2
01

8

Sandra Dembska

rze biarz
grecki

Obywatel
Rumunii

Jednostka
monetarna

Zairu

”nitka” do
z bów

Prawy
dop yw
Renu

Japo ska
waluta

Ma y stolik

Posta  z
powie ci

Wanda, Komunist.,
wspó org. ZPP w ZSRR

Urz dowe dokumenty
(s dowe)

Strefa
przej ciowa

mi dzy
dwoma

rodowiskami

Krajan

Cz
sp aty

Zb dny
ci ar

Pakula,
amer.

re yser

Louis de, fr.
aktor

komediowy;
"S ynna

restauracja"

Rzeka, prawy
dop yw dolnej

Narwi

Ziele
angielskie;
pieprz ang.

Otacza
lagun

Tonacja D Powierze-
nie komu
stanowis-

ka, roli
Fi ski

wieloryb

GwaraZdrobniale
od szpak

W oku si
kr ci

Przeno -
nie: to, co
zamyka,
zagradza

W gierskie
imi

m skie;
imi  Nagy

Stop
elaza z

w glem

Lewy
dop yw
Renu

Kobieta
lekkich

obyczajów

Spis
potraw w

restauracji,
jad ospis

Owoc
tropikalny

21

9

8

13

6

12

17

2

7

14

1

11

20

15

5

3

10

18

19

16

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

rze biarz
grecki

Obywatel
Rumunii

Jednostka
monetarna

Zairu

”nitka” do
z bów

Prawy
dop yw
Renu

Japo ska
waluta

Ma y stolik

Posta  z
powie ci

Wanda, Komunist.,
wspó org. ZPP w ZSRR

Urz dowe dokumenty
(s dowe)

Strefa
przej ciowa

mi dzy
dwoma

rodowiskami

Krajan

Cz
sp aty

Zb dny
ci ar

Pakula,
amer.

re yser

Louis de, fr.
aktor

komediowy;
"S ynna

restauracja"

Rzeka, prawy
dop yw dolnej

Narwi

Ziele
angielskie;
pieprz ang.

Otacza
lagun

Tonacja D Powierze-
nie komu
stanowis-

ka, roli
Fi ski

wieloryb

GwaraZdrobniale
od szpak

W oku si
kr ci

Przeno -
nie: to, co
zamyka,
zagradza

W gierskie
imi

m skie;
imi  Nagy

Stop
elaza z

w glem

Lewy
dop yw
Renu

Kobieta
lekkich

obyczajów

Spis
potraw w

restauracji,
jad ospis

Owoc
tropikalny

21

9

8

13

6

12

17

2

7

14

1

11

20

15

5

3

10

18

19

16

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

rze biarz
grecki

Obywatel
Rumunii

Jednostka
monetarna

Zairu

”nitka” do
z bów

Prawy
dop yw
Renu

Japo ska
waluta

Ma y stolik

Posta  z
powie ci

Wanda, Komunist.,
wspó org. ZPP w ZSRR

Urz dowe dokumenty
(s dowe)

Strefa
przej ciowa

mi dzy
dwoma

rodowiskami

Krajan

Cz
sp aty

Zb dny
ci ar

Pakula,
amer.

re yser

Louis de, fr.
aktor

komediowy;
"S ynna

restauracja"

Rzeka, prawy
dop yw dolnej

Narwi

Ziele
angielskie;
pieprz ang.

Otacza
lagun

Tonacja D Powierze-
nie komu
stanowis-

ka, roli
Fi ski

wieloryb

GwaraZdrobniale
od szpak

W oku si
kr ci

Przeno -
nie: to, co
zamyka,
zagradza

W gierskie
imi

m skie;
imi  Nagy

Stop
elaza z

w glem

Lewy
dop yw
Renu

Kobieta
lekkich

obyczajów

Spis
potraw w

restauracji,
jad ospis

Owoc
tropikalny

21

9

8

13

6

12

17

2

7

14

1

11

20

15

5

3

10

18

19

16

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21



Raz na półtora roku osoby 
borykające się z różnymi scho-
rzeniami mogą wyjechać na 21-
dniowe bezpłatne sanatoryjne 
leczenie uzdrowiskowe lub 28-
dniową uzdrowiskową rehabili-
tację w sanatorium. Na wyjazd 
czeka się długo: od pół roku na-
wet do dwóch lat (w niektórych 
województwach i w zależności 
od schorzenia). 

Wyjazdy z ZUS
Do sanatorium można wy-

jechać, korzystając z programu 
rehabilitacji leczniczej w ra-
mach prewencji rentowej ZUS. 
Mogą się o to starać osoby, któ-
re z powodu choroby są zagro-
żone długotrwałą niezdolnością 
do pracy, ale jednocześnie jest 
szansa, że odzyskają zdolność 
do pracy po przeprowadzeniu 
rehabilitacji. 

Dodatkowo chory musi speł-
nić jeden z warunków: być ubez-
pieczony w ZUS, pobierać zasi-
łek chorobowy lub świadczenie 
rehabilitacyjne, pobierać rentę 
okresową z tytułu niezdolności 
do pracy. ZUS kieruje jednak do 
sanatorium tylko osoby z ty-
pami schorzeń stanowiącymi 
najczęstszą przyczynę powsta-
wania niezdolności do pracy. 
I tak: schorzenia narządów ru-
chu i choroby układu krążenia 
są leczone w trybie stacjonar-
nym lub ambulatoryjnym. Tylko 
w trybie stacjonarnym rehabili-
tacji leczniczej podlegają: cho-
roby układu oddechowego oraz 
schorzenia psychosomatyczne, 
onkologiczne gruczołu piersio-
wego oraz narządu głosu. 

Wniosek o rehabilitację z ra-
mach prewencji rentowej ZUS 
może wydać każdy lekarz pro-

wadzący leczenie – pacjent skła-
da go następnie w dowolnej jed-
nostce ZUS-u, gdzie wniosek jest 
badany przez lekarza orzeczni-
ka ZUS. Lekarz orzecznik może 
sam wydać taki wniosek także 
podczas kontroli zaświadczenia 
lekarskiego o czasowej niezdol-
ności do pracy, przy ustaleniu 
uprawnień do świadczenia reha-
bilitacyjnego lub podczas orze-
kania o niezdolności do pracy 
dla celów rentowych. Wniosek 
może być również wystawiony 
na dowolnym formularzu. Powi-
nien zawierać: imię i nazwisko, 
PESEL, adres zamieszkania i nu-
mer telefonu, rozpoznanie me-
dyczne w języku polskim, opinię, 
czy po przeprowadzeniu rehabi-
litacji istnieje pozytywne roko-
wanie odzyskania zdolności do 
pracy, dokumentację medyczną 
leczenia (np. karty 
informacyjne lecze-
nia szpitalnego, USG 
itp.), informację, że 
dotyczy rehabilitacji 
leczniczej w ramach 
prewencji rentowej 
ZUS.

– Z rehabilitacji 
chory może również 
skorzystać, jeśli pod-
czas kontroli zwol-
nienia lekarskiego, 
na którym obecnie 
przebywa, lekarz 
orzecznik stwierdzi 
taką potrzebę oraz 
kiedy chory stara 
się o świadczenie 
rehabilitacyjne lub 
rentę z tytułu nie-
zdolności do pracy 
– dodaje rzecznik 
ZUS-u Krystyna Mi-

chałek. – Jeżeli lekarz orzecznik 
wyda orzeczenie o potrzebie 
przeprowadzenia rehabilitacji, 
pacjent otrzyma skierowanie. 
Termin i miejsce rehabilitacji 
można uzgodnić z pracowni-
kiem Wydziału Orzecznictwa 
Lekarskiego i Prewencji ZUS. 
Czas oczekiwania na rehabilita-
cję wynosi około 8 tygodni.

Rehabilitacja trwa 24 dni, 
ale może zostać wydłużona lub 
skrócona. Decyduje o tym ordy-
nator ośrodka rehabilitacyjne-
go. Po zakończonej rehabilitacji 
w ośrodku otrzymamy kartę in-
formacyjną z jej przebiegu z in-
formacją o stanie zdrowia. ZUS 
w całości pokryje koszty rehabi-
litacji: leczenia, zakwaterowania 
i wyżywienia. Dodatkowo zwró-
ci koszty dojazdu najtańszym 
środkiem komunikacji publicz-

nej z miejsca, w którym mieszka 
chory, do/z ośrodka rehabilita-
cyjnego. 

ZUS nie posiada własnych 
ośrodków rehabilitacyjnych. 
Zawiera umowy z ośrodkami, 
które muszą spełnić określone 
wymagania prawne, kadrowe, 
lokalowe i medyczne. Ośrodki 
zlokalizowane są na terenie ca-
łej Polski, w tym w miejscowo-
ściach uzdrowiskowych. Wykaz 
ośrodków współpracujących 
z ZUS można znaleźć na stronie 
internetowej Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych.

W razie odmowy skierowa-
nia na rehabilitację leczniczą 
w ramach prewencji rentowej 
ZUS, możemy wnieść sprzeciw 
do komisji lekarskiej ZUS w cią-
gu 14 dni od otrzymania odmo-
wy skierowania na rehabilitacje 
leczniczą.

Wyjazdy z KRUS
Z bezpłatnej rehabilitacji 

leczniczej może skorzystać tak-
że rolnik podlegający ubezpie-
czeniu społecznemu w KRUS. 
Musi on spełniać jeden z trzech 
podstawowych warunków: pod-
legać ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników z mocy ustawy 
w pełnym zakresie; podlegać 
ubezpieczeniu powypadkowe-
mu, chorobowemu i macierzyń-
skiemu na wniosek w pełnym 
zakresie, nieprzerwanie przez 
okres co najmniej 18 miesię-
cy poprzedzających złożenie 
wniosku o rehabilitację leczni-
czą; posiadać ustalone prawo 
do okresowej renty rolniczej 
z tytułu niezdolności do pracy, 
przy jednoczesnym zachowaniu 
możliwości samodzielnej egzy-
stencji.

Prawo do skorzystania z fi-

nansowanego przez KRUS wy-
jazdu do sanatorium mają oso-
by, które są zagrożone utratą 
całkowitej zdolności do pracy 
w gospodarstwie lub są uznane 
okresowo za całkowicie niezdol-
ne do pracy, przy czym odbyta 
rehabilitacja mogłaby przyczy-
nić się do odzyskania zdolności 
do pracy. W tym przypadku le-
karz kierujący chorego do sana-
torium składa wniosek we wła-
ściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania rolnika oddziale 
regionalnym lub w placówce te-
renowej KRUS. Pismo jest wery-
fikowane przez lekarza inspek-
tora orzecznictwa lekarskiego 
KRUS. 

Pobyt w sanatorium finan-
sowany przez KRUS nie wyklu-
cza możliwości skorzystania 
przez rolnika z leczenia uzdro-
wiskowego w ramach NFZ.

Wyjazdy z NFZ
Skierowanie na leczenie 

uzdrowiskowe w ramach Na-
rodowego Funduszu Zdrowia 
wystawia lekarz ubezpieczenia 
zdrowotnego, czyli lekarz pod-
stawowej opieki zdrowotnej 
(zwany potocznie lekarzem ro-
dzinnym lub pierwszego kon-
taktu), który na podstawie stanu 
zdrowia pacjenta oraz po prze-
prowadzonym z nim wywiadzie 
podejmuje decyzję o zasadności 
wystawienia skierowania. Jeże-
li pacjent przebywa w szpitalu, 
lekarz z tej placówki może wy-
pisać mu skierowanie na dal-
sze leczenie w szpitalu sanato-
ryjnym (nie później niż w dniu 
wypisania chorego ze szpitala). 
Jest ono bezpłatne i odbywa 
się w ramach zwolnienia lekar-
skiego. Powinno się ono odbyć 
w ciągu 6 miesięcy od daty wy-
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Jedziemy do sanatorium
ZUS/KRUS/NFZ  Jeśli zdrowie szwankuje, mamy prawo do podreperowania go w sanatorium. Warto 
o tym pomyśleć odpowiednio wcześniej, by w porę załatwić formalności
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Kiedy jechać nie wolno?
Kiedy jechać nie wolno?
Przeciwwskazaniem są choroby zakaźne, ostre infekcje (np. ropne zapalenie migdałów, zatok, zębów, grzybice skóry), wirusowe zapalenie wątroby, choroby ze wskazaniami do operacji, ostra niewydolność 
krążenia i oddychania, niewydolność wątroby, skaza krwotoczna, choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe znaczne i głębokie, zniedołężnienie, duży stopień nietrzymania moczu i kału, uzależnienie od 
alkoholu i leków, padaczka z częstymi napadami, czynna choroba nowotworowa, ciąża i okres karmienia, choroba niedokrwienna serca i zaburzenia jego rytmu, nieuregulowane zaburzenia hormonalne.
Co ze sobą zabrać?
Należy pamiętać o zabraniu ze sobą kompletu dokumentów związanych z pobytem w sanatorium (skierowanie, dowód osobisty, ważny dowód podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz wyniki badań). 
Pamiętajmy też o zapasie stale przyjmowanych leków. Warto spakować odzież sportową i wygodne obuwie, w którym będziemy mogli chodzić na rehabilitację. Przed wyjazdem dobrze jest skontaktować się 
z sanatorium, do którego jedziemy i zapytać, w jakim pokoju zostaniemy zakwaterowani i w co jest on wyposażony. Konieczne może okazać się np. zabranie ze sobą ręczników czy suszarki do włosów.
Wyjazd prywatny
Do sanatorium możemy wyjechać też prywatnie. Wiąże się to z samodzielnym poniesieniem wszystkich kosztów pobytu leczniczego. Jeśli jednak wybierzemy tę opcję, przed wyjazdem warto skonsultować 
się ze swoim lekarzem, który wskaże klimat, który będzie najlepszy dla poprawy zdrowia w naszym przypadku.
Sanatoryjne last minute
Narodowy Fundusz Zdrowia kupuje w miejscowościach uzdrowiskowych konkretną liczbę turnusów sanatoryjnych w określonych terminach. Jeśli pacjent rezygnuje z wyjazdu, fundusz musi znaleźć inną 
osobę, by miejsce nie przepadło. Osoby, które chciałyby otrzymać przyspieszone skierowanie, powinny kontaktować się z pracownikami funduszu w swoim regionie. Co ważne, od zakończenia poprzedniego 
turnusu sanatoryjnego do rozpoczęcia kolejnego musi minąć co najmniej 18 miesięcy. Z wcześniejszego wyjazdu mogą skorzystać tylko te osoby, które złożyły już skierowanie do sanatorium i zostało ono 
pozytywnie zaopiniowane przez lekarza w NFZ. 

Pacjent Pyta, ZUS odPowiada

Jestem po ciężkiej operacji płuca. Chciałabym skorzystać ze skierowania do 
sanatorium z ZUS. To nie pierwszy mój rak, ale moja pierwsza prośba. Kto może 
mi pomóc w przydzieleniu takiego skierowania? Dodam, że jestem na emery-
turze, nie pracuję.
Odp. Niestety, nie może pani starać się o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji 
rentowej ZUS. Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skierow-
any jest do osób: ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością 
do pracy, uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego 
po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, pobierających 
rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy rokujących jednocześnie odzyskanie 
zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji. Może pani starać się tylko 
o rehabilitację z NFZ. 
Jak długo trzeba czekać na sanatorium z ZUS?
Odp. Czas oczekiwania na rehabilitację wynosi około 8 tygodni, może się wydłużyć, 
w zależności od tego na jakie schorzenie osoba jest kierowana.
Pracuję na budowie, od kilku lat mam problemy z kręgosłupem. Czy mogę starać 
się o wyjazd do sanatorium ?
Odp. Może pan skorzystać z programu rehabilitacji, jeśli jest pan zagrożony utratą 
zdolności do pracy i istnieje szansa, że ją pan odzyska po rehabilitacji. Do sanatorium 
z ZUS kieruje lekarz orzecznik na wniosek lekarza prowadzącego lub podczas badania 
w celu ustalenia niezdolności do pracy czy prawa do świadczeń.
Jestem z  mężem na emeryturze. Oboje nie pracujemy. Czy możemy starać się 
o wyjazd do sanatorium z ZUS?
Odp. Niestety, nie. Możecie Państwo tylko z NFZ ubiegać się o sanatorium.
Otrzymałam odmowę wyjazdu do sanatorium z ZUS. Jak i gdzie mogę się 
odwołać? 
Odp. W razie odmowy skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji 
rentowej ZUS, obecnie możemy wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 
dni od otrzymania odmowy skierowania na rehabilitację leczniczą. 
Czy ZUS finansuje wszystkie koszty związane z wyjazdem do ośrodka rehabilita-
cyjnego?
Odp. Tak. ZUS w całości pokryje koszty rehabilitacji: leczenia, zakwaterowania 
i wyżywienia. Dodatkowo ZUS zwróci koszty dojazdu najtańszym środkiem komu-
nikacji publicznej z miejsca, w którym pani mieszka, do/z ośrodka rehabilitacyjnego.
Jak długo można przebywać na koszt ZUS w sanatorium?
Odp. Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym trwa 24 dni, przy czym czas 
jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilita-
cyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody ZUS.
Od 20 lat jestem nauczycielem. Mam problemy z głosem. Czy mogę ubiegać się 
o skierowanie na rehabilitację leczniczą ZUS?
Odp. Tak. W przypadku schorzeń narządu głosu może pani starać się o rehabilitację 
leczniczą. 
Ile czasu trwa turnus rehabilitacyjny?
Odp. Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym trwa 24 dni, przy czym czas 
jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilita-
cyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody ZUS.
Jestem na świadczeniu rehabilitacyjnym. Czy mogę ubiegać się o sanatorium 
z ZUS?
Odp. Tak. Jeśli rokuje pani na odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzonej 
rehabilitacji.
 Czy z każdym schorzeniem mogę zostać skierowany na rehabilitację z ZUS?
Odp. Nie wszystkie typy schorzeń kwalifikują się do rehabilitacji prowadzonej przez 
ZUS. Program rehabilitacji obejmuje te grupy schorzeń, które są najczęstszą przyczyną 
niezdolności do pracy. Program obejmuje wyłącznie schorzenia: narządu ruchu, 
układu krążenia, układu oddechowego, psychosomatyczne (np. fobie i zaburzenia 
nerwicowe), onkologiczne po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego, narządu 
głosu.
Na rehabilitację można zostać skierowanym w systemie stacjonarnym (pobyt 
całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) albo ambulatoryjnym (codziennie 
dojeżdżanie na rehabilitację, w wyznaczonych godzinach).

pisania ze szpitala (lub kli-
niki), ale okres ten może zostać 
przedłużony w przypadku złego 
stanu zdrowia danej osoby. Za-
sadniczo pobyt w szpitalu uzdro-
wiskowym trwa 21 dni, ale na 
rehabilitacji uzdrowiskowej do 
28 dni. 

Wypełnione skierowanie zo-
staje przekazane do właściwego 
oddziału wojewódzkiego NFZ, 
gdzie zostaje zarejestrowane. 
Lekarz specjalista z NFZ oce-
nia skierowanie i może zmienić 
kwalifikację skierowania z lecze-
nia sanatoryjnego na leczenie 
w szpitalu uzdrowiskowym lub 
odwrotnie. O kolejności rozpa-
trywania skierowań decyduje 
data ich wpłynięcia. NFZ ma 30 
dni na podjęcie decyzji, który to 
termin może być w uzasadnio-
nych przypadkach (na przykład 
w celu uzupełnienia dokumen-
tacji) przedłużony o kolejne 14 
dni. W przypadku potwierdze-
nia skierowania, NFZ wskazuje 
miejsce leczenia określone na 
przykład jako teren morski lub 
górski, ale nie konkretną miej-
scowość. Wyznacza też termin, 
który powinien trafić do pacjen-
ta nie później niż 60 dni przed 

planowanym terminem rozpo-
częcia kuracji. 

Jak informuje Sylwia Wą-
drzyk, p.o. rzecznika prasowego 
Narodowego Funduszu Zdrowia, 
czas oczekiwania na leczenie 
w ramach szpitala uzdrowisko-
wego wynosi od 6 do 12 miesięcy, 
a w przypadku leczenia uzdro-
wiskowego w sanatorium dla 
dorosłych od 18 miesięcy. Dłu-
gość kolejki osób oczekujących 
na skierowanie do sanatorium 
w woj. kujawsko-pomorskim 
w ostatnich latach nie ulega 
zmianie. Średni czas oczekiwania 
wynosi 28 miesięcy, czyli ponad 
2 lata.

Na stronie internetowej cen-
trali funduszu oraz na stronach 
oddziałów wojewódzkich NFZ 
osoby oczekujące na wyjazd do 
sanatorium mogą w specjalnej 
przeglądarce sprawdzić swoje 
miejsce w kolejce do wyjazdu. 
Przeglądarka skierowania.nfz.
gov.pl jest jedyną oficjalną. Żeby 
skorzystać z jej funkcji i spraw-
dzić aktualne informacje o sta-
tusie skierowania na leczenie 
uzdrowiskowe, wystarczy wpisać 
numer skierowania. Korzystanie 
z przeglądarki NFZ jest bezpłat-

ne.
Podczas pobytu w sanato-

rium pacjent nie ponosi kosztów 
zabiegów, z których korzysta 
w ramach leczenia uzdrowisko-
wego. Jedynym wydatkiem dla 
kuracjusza stają się koszty za-
kwaterowania i wyżywienia, 
których wysokość jest odgórnie 
określona przez Ministra Zdro-
wia. 

Pacjent może zrezygnować 
z wyjazdu w ramach NFZ. Przy-
znane skierowanie wraca wtedy 
do właściwego oddziału funduszu 
wraz z uzasadnieniem pacjenta. 
NFZ uzna zwrot za zasadny, je-
żeli chodzi o wypadek losowy (na 
przykład śmierć członka rodziny), 
chorobę pacjenta czy brak moż-
liwości uzyskania przez ubezpie-
czonego urlopu we wskazanym 
w skierowaniu terminie. Jeżeli 
NFZ uzna powód rezygnacji za 
zasadny, wyznaczy danej osobie 
nowy termin. Jednak w przypad-
ku niewystarczającego usprawie-
dliwienia pacjent może ubiegać 
się o nowy termin dopiero po 
roku od daty niewykorzystanego 
wyjazdu. 

(nał)
fot. internet/pixabay



ROZRYWKA24 Czwartek 26 kwietnia 2018

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)

Świetny czas dla kariery zawodowej. Śmiało walcz 
o awans lub podwyżkę. Mimo że jesteś na fali wzno-
szącej, nie obiecuj gruszek na wierzbie ani kolegom 
z pracy, ani partnerowi. Samotne Koziorożce będą 
miały liczne okazje do nawiązania romansów, a za-
interesowanie nimi płci przeciwnej będzie niebywałe. 
Pojawi się ktoś, kto z czasem stanie się bliski.

Kiepski czas przed tobą, dopiero w niedzielę spodzie-
waj się pomyślnych zdarzeń. Od poniedziałku możesz 
ruszyć na poszukiwanie pracy, o ile jesteś zaintereso-
wany zmianą miejsca zatrudnienia. Będziesz pewny 
siebie, wynegocjujesz to, na czym ci zależy. Ryby 
w stałych związkach podejmą z partnerem dyskusję 
o wizji przyszłości. Uważajcie jednak, by nie skończyło 
się na kłótni.

Bardzo dużo pracy włożysz w realizację obowiązków 
zawodowych, a niestety efekty twoich wysiłków będą 
mizerne. To sprawi, że będziesz sfrustrowany i roz-
drażniony. W najbliższych dniach najlepiej schodzić 
ci z drogi. W tych trudnych chwilach może ci pomóc 
bliska osoba. Zwierz się jej, wyjedźcie gdzieś razem 
i spędźcie miło czas. Porażka stanie się mniej do-
tkliwa.

Są widoki na dodatkową gotówkę lub awans. Śmia-
ło idź do szefa i upomnij się o swoje, bo inaczej 
będziesz żałować. W weekend, podczas spotkania 
towarzyskiego, ktoś zainspiruje cię do tego, by ina-
czej spojrzeć na swoje życie. Zaczniesz się zastana-
wiać, jak inaczej wykorzystać swój potencjał.

Niedbałość, roztargnienie i nietrzymanie języka za 
zębami – to przyczyny twoich kłopotów zawodo-
wych. Popracuj nad tym, a wszystko się ułoży. Czas 
nieporozumień z partnerem. Zamiast wykrzykiwać 
swoje racje, spróbujcie spokojnie porozmawiać 
i wypracować rozwiązanie.

Świetny czas w sferze zawodowej. Skup się na tych 
zadaniach, których realizacja przełoży się na popra-
wę twojej sytuacji materialnej. Zadbaj o zdrowie, 
głównie o drogi oddechowe. Jeśli od dłuższego 
czasu męczy cię kaszel, pora odwiedzić lekarza. Nie 
lekceważ objawów choroby.

Będziesz nerwowy i łatwo stracisz panowanie nad 
sobą. Stanie się to źródłem konfliktów w sferze 
prywatnej. Na dodatek wypowiesz słowa, które nie 
powinny paść. I choć za chwilę będziesz się tego 
wstydzić, trudno ci będzie odkręcić sprawę. Pamię-
taj, że to, co bolesne, pamięta się długo.

Wszystkie aktywności zawodowe podjęte do piątku 
przełożą się na pomnażanie zysków. Tak dobrego 
czasu na interesy nie miałeś od dawna, koniecznie 
go wykorzystaj. Od soboty wskazana wstrzemięźli-
wość w podejmowaniu istotnych decyzji. Wypoczy-
waj, spędź pierwsze majowe dni na łonie przyrody 
i naładuj baterie. Pomyśl o ożywieniu swojego życia 
towarzyskiego. 

Unikaj ryzyka, bo gwiazdy nie są teraz przychylne. 
Trzy razy się zastanów, zanim coś powiesz, podpi-
szesz bądź obiecasz. Byki w stałych związkach po-
czują potrzebę zbliżenia się do partnera, uzyskania 
od niego wsparcia. Twoja forma fizyczna będzie się 
wahać – jednego dnia będziesz pełen energii, by 
drugiego myśleć tylko o odpoczynku. Poćwicz tech-
niki relaksacyjne.

Uważaj na to, w jaki sposób komunikujesz się z part-
nerem. Może źle odczytać twoje intencje i kłótnia 
murowana. Za to w sferze towarzyskiej wiele okazji 
do spotkań i wymiany poglądów. Będziesz przycią-
gać ciekawe, twórcze osoby. Te znajomości mogą 
w przyszłości zaprocentować w życiu zawodowym. 
Staraj się pokazać się z jak najlepszej strony.

W pracy święty spokój. Możesz być spokojny o swoją 
posadę, wszystkie zadania wykonasz z łatwością. Uwa-
żaj jednak na wydatki. Zechcesz kupić kilka rzeczy, by 
uzupełnić wiosenną garderobę. Najpierw policz, ile 
potrzebujesz do końca miesiąca, a potem idź na zaku-
py. Będziesz drażliwy i wyczulony na własnym punk-
cie, możesz prowokować konflikty.

Najbliższe dni spędzisz aktywnie w pracy. Zrobisz 
świetny interes, ale wymagać będzie wyjątkowego 
zaangażowania i skupienia. Za kilka dni będzie już 
spokojniej. W uczuciach spodziewaj się burzliwego 
okresu, pełnego wzlotów i upadków. Po weekendzie 
będziesz w kiepskiej formie psychofizycznej. Koniecz-
nie znajdź czas na odpoczynek.

Kolorowanki dla dzieci
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Szymon, Janek i Kuba mogą być dumni ze swojej postawy

Podziękowania strażakom złożył wójt Dariusz Górski

Najmłodszą  grupę stanowiły dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Radzikach Dużych

Akcję zakończyło wspólne ognisko

Po sprzątaniu przyszedł czas na wypoczynek

Worki szybko zapełniały się różnymi odpadami

rzeka bez śmieci
GMINA WĄPIELSK  W sobotę 21 kwietnia w gminie Wąpielsk przeprowadzono ekologiczną akcję 
„Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy”. Zebrano blisko tonę śmieci

– Niestety, Dolina Drwęcy, 
perła naszego regionu, od wielu 
lat jest zaśmiecana stałymi odpa-
dami komunalnymi – tłumaczy 
Marcin Jodłowski z fundacji Life 
Promotion. – Śmiecą najbardziej 
mieszkańcy biesiadujący przy rze-
ce, śmiecą turyści (spływy kajako-
we), a także niektórzy wędkarze. 
Stałym źródłem zanieczyszczeń są 
niektóre posesje i nielegalne wy-
sypiska. W tych przypadkach po-
dejmowane są interwencje przez 
Państwowe Gospodarstwo Wod-
ne Wody Polskie (dawne RZGW) 
i postępowania administracyjne. 
Mamy nadzieję, że nasza inicjaty-
wa nie ograniczy się tylko do dzia-
łań naprawczych i interwencji, ale 
także wpłynie na zmianę mental-

ności tych, którzy śmiecą. Zależy 
nam również na edukacji ekolo-
gicznej młodego pokolenia.

W akcji brali udział m. in. 
uczniowie szkół z terenu gminy 
Wąpielsk oraz strażacy z lokalnych 
jednostek OSP. Oczyszczanie rze-
ki i okolicznych lasów trwało od 
wczesnych godzin porannych.

– Podobnie jak w ubiegłym 
roku, akcja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem – przyznaje 
Wójt Dariusz Górski. – Po liczbie 
zebranych śmieci wiemy również, 
że warto było w niej uczestniczyć. 
Wszystkim uczestnikom dziękuję 
za zaangażowanie. Słowa uzna-
nia należą się uczniom, strażako-
m-ochotnikom, kajakarzom oraz 
pracownikom urzędu gminy. Wy-

darzenie wpłynęło korzystnie na 
integrację lokalnej społeczności, 
pogłębienie świadomości oraz 
wiedzy ekologicznej. Była to rów-
nież wspaniała okazja do aktyw-
nego spędzenia czasu.

Rzeka Drwęca objęta jest 
w całości ochroną rezerwatową 
i stanowi jeden z najpiękniejszych 
szlaków kajakowych Polski. Pełna 
rzadkich gatunków ryb, wije się 
malowniczo wśród łąk i lasów, 
mijając miasta pełne zabytków: 
Ostródę, Brodnicę, Golub-Dobrzyń 
i Toruń. Drwęca wraz z dopływami 
jest również ważnym korytarzem 
ekologicznym o znaczeniu krajo-
wym.

Adam Wojtalewicz
fot. (AW, nadesłane)



nieważ spaleniu uległ także ob-
raz Świętej Anny, ksiądz Jaroszek 
zamówił nowy, który wykonał 
artysta malarz Alojzy Goss z To-
runia. Poświęcenie obrazu miało 
miejsce już na wiosnę 1951 roku. 

W 1955 roku ołtarz główny został 
ponownie poddany gruntowne-
mu remontowi i zmianom. We-
dług projektu inż. Franciszka 
Morawskiego z Poznania, nową 
konstrukcję, z wykorzystaniem 
starych elementów, wykonali 
stolarze Józef Antczak i Stefan 
Bartczak z Poznania. Ołtarz od-
nowiono, częściowo z drzewa 
sosnowego, częściowo lipowego, 
pomalowano, z elementami zło-
conymi. Wykonano także nowe 
cyborium ołtarzowe, metalowe, 
ozdobione rzeźbami, częściowo 
złocone złotem. Ksiądz Jaroszek 
zamówił także nowy obraz św. 
Anny, który namalował Leon 
Drapiewski z Poznania. Konse-
kracji ołtarza dokonał ksiądz 
biskup Tadeusz Zakrzewski 10 
lipca 1955 roku. Ksiądz Jaroszek 
zanotował wówczas w Kronice: 
Najdostojniejszy Arcypasterz Die-
cezji Płockiej J.E. ks. biskup Tadeusz 
Paweł Zakrzewski dokonał uroczy-
stej konsekracji nowego głównego 
ołtarza w żalskim kościele parafial-
nym. Ołtarz ten zbudowany został 
na chwałę Boga Wszechmogącego 
i cześć św. Anny, patronki parafii 
Żałe, staraniem ks. Mariana Jarosz-
ka, proboszcza żalskiego, z ofiar pa-
rafian żalskich. W uroczystościach 
konsekracyjnych wzięło udział 
kilkunastu księży i bardzo licz-
ne rzesze wiernych. Odnowio-
ny został ołtarz główny dopiero 
w 2001 roku staraniem księdza 
Grzegorza Mazurkiewicza. Malo-

go malował i kiedy nie wiadomo. 
Ksiądz Walenty Załuski, który 
odwiedził Żałe w początkach XX 
wieku widział już inne wizerun-
ki świętych w ołtarzu głównym 
(Ołtarz wielki, z drzewa, na zasłonie 
ma obraz na płótnie św. Anny stary, 
lichego pędzla, pod zasłoną jest ob-
raz M. B. Nieustającej Pomocy, spro-
wadzony z Rzymu, pobłogosławiony 
i odpustami ubogacony przez Leona 
XIII Papieża. U góry mały obrazek 
Opatrzności Boskiej, lichy. Ołtarz 
pozłocony, zwykły). Ankieta z 1893 
roku zanotowała także wygląd 
tabernakulum (Tabernaculum ma 
dwie kondygnacje: w niższej obecnie 
wyzłoconej przechowuje się Sanctis-
simum, wyższa ma dwie wnęki wy-
kręcone: w jednej stoi krzyż w wize-
runkiem Zbawiciela Ukrzyżowanego, 
w drugiej zwykle stawia się mon-
strancja przy wystawieniu Najświęt-
szego Sakramentu). Przed ołtarzem 
paliła się lampa wieczna (Lampka 
przed Najświętszym Sakramentem 
płonie dzień i noc; umieszczona jest 
w wiszącym lampiarzu sprawionym 
przeze mnie w tym roku) i leżał dy-
wan strzyżony. W ołtarzu nadal 
znajdowały się relikwie (Nie ma 
żadnych relikwii, prócz na portaty-
lach, które mają pieczęcie nienaru-
szone).

Według opisu z 1922 roku, 
który sporządził ksiądz Eusta-
chy Grochowski, ołtarz główny 
wykonany z drewna sosnowe-
go, ozdobiony był kolumnami, 
dwoma statuami i rzeźbami, 
pomalowany, częściowo złocony. 
Cyborium posiadał drewniane, 
pomalowane, częściowo złocone. 
Centralnie, na zasuwie, umiesz-
czony był stary obraz św. Anny. 
Pod obrazem tym zasłaniany był 
obraz Najświętszej Marii Panny 
Nieustającej Pomocy, sprowadzo-
ny z Rzymu (obecnie stojący na 

W wizytacji biskupiej zano-
towano wówczas: Ołtarz wielki 
staroświeckiej struktury pozłacany, 
na prawej stronie Święty Augustyn 
i Najświętsza Maryja Panna Pana 
Jezusa Piastująca i Święty Roch. 
U góry zaś także Najświętsza Ma-
ria Panna Pana Jezusa Piastująca, 
na której szkaplerzy różnego koloru 
par dwie. W tym ołtarzu jest obraz 
mały na bibule w kaplicy to jest 
w Studziance zjawiony a do kościoła 
parafialnego Żalskiego przeniesio-
ny. W tym obrazie małem jest Pan 
Jezus, Najświętsza Maria Panna 
i Święty Józef. Wkoło tego małego 
obrazu są aniołków cztery. Na tymże 
małem obrazie jest sukienka srebr-
na, kokardy i zasłonka kitajkowa 
niebieska w kwiaty srebrne. W wiel-
kiem zaś ołtarzu jest cyborium pro-
stej struktury, w którem venerabile 
pod dobrem zamknięciem. Sedes 
cum tribus mappis dobry, kratki 
także dobre. Na Wielkim ołtarzu za-
słonków para kitajkowych białych. 
Nakrycie kramrasowe zielone z ga-
lonkami. Antepedium wyszywane 
w kwiaty.

W kolejnym szerszym opi-
sie ołtarza głównego z 1817 roku, 
w tym samym kościele żalskim, 
zapisano: Ołtarz wielki de nova 
radice wystawiony przez księdza 
proboszcza (Józefa Lipińskiego) za 
pomocą parafii, snycerską robotą. 
Dokładny opis ołtarza zawie-
ra także wizyta biskupia z 1843 
roku, gdzie zanotowano: Ołtarz 
wielki, nowy, przez teraźniejszego 
proboszcza pobudowany o dwóch 
kolumnach o dwóch pilastrach, 
o czterech kapitelach, o dwóch wa-
zonach, z jednym kompartymentem, 
wielką ramą. Te wszystkie sztuki 
zdobią rżnięte dwie statuy, jedna 
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Ołtarz Główny w kościele 
Świętej Anny w Żałem

KOŚCIOŁY W REGIONIE  Pierwsza szersza wzmianka o ołtarzu głównym w kościele w Żałem 
pochodzi z 1763 roku. Nowy wówczas kościół zbudował kilka lat wcześniej właściciel Żałego Wa-

lenty Gockowski i zapewne on także ufundował ołtarz główny
Świętego Jana Nepomucena, druga 
Świętego Wawrzyńca. Mensa, czyli 
antepedium także snycerską robotą 
rżnięte, postumenta szweycowane, 
zasuwa do tegoż ołtarza, cyboria 
o dwóch kondygnacjach, obydwie 
obracane. Przy opisie ołtarza 
ksiądz Lipiński w czasie wizytacji 
dziekańskiej dołączył także wy-
stawiony przez stolarza rachu-
nek, w którym czytamy: Ja niżej 
wyrażony daję kwit X. Lipińskiemu 
proboszczowi kościoła Żalskiego 
jako zrobiłem w kościele wymienio-
nym Wielki Ołtarz, który tu wyżej 
opisany, za który zapłatę odebrałem 
za to wszystko od W-nego Xiędza 
Lipińskiego złp. 720, który snycerza 
malarza przez cały czas roboty na 
swym stole utrzymywał i wszelkie 
drzewo do tego ołtarza swym kosz-
tem dostarczył. Marcin Przemysław-
ski snycerz i malarz. Z protokołu 
wizyty dowiadujemy się także, 
iż wielki ołtarz poświęcony był 
zmarłym i oddany w opiekę ko-
latorom. Tabernakulum posiadał 
drewniane (Tabernaculum drew-
niane, snycerską robotą zrobione, 
dobrze zamykane). Przed wielkim 
ołtarzem umieszczono wieczną 
lampę, którą zapalano na począt-
ku nabożeństwa (Lampa zawie-
szona przed Sanctissimum z cyny, 
goreje w czasie rozpoczętego nabo-
żeństwa w niedzielę i święto). Trud-
no stwierdzić, czy pod głównym 
ołtarzem znajdowała się krypta 
grobowa rodziny Gockowskich, 
właścicieli Żałego i kolatorów 
kościoła, jak to często było prak-
tykowane w świątyniach wiej-
skich. Jedyną wiadomość o takiej 
formie pochówków zawiera te-
stament Wojciecha Gockowskie-
go, zmarłego w 1834 roku, który 
kazał zanotować: Przy ukończeniu 
życia ciało moje ma być pochowa-
ne w kościele parafialnym w gro-
bie przy żonie mojej bez akcentów 
chwał i kazania.

W drugiej połowie XIX wie-
ku ołtarz główny, w tym samym 
starym już kościele żalskim, po-
święcony był już prawdopodob-
nie św. Annie, której wizerunek 
umieszczono w nastawie. Obra-
zy jednak były zmieniane przez 
proboszczów i stąd trudno ustalić 
uprzywilejowanie ołtarza. W an-
kiecie sporządzonej na potrzeby 
Kurii Płockiej w 1893 roku zano-
towano: W ołtarzu wielkim pod za-
słoną Pana Jezusa jest obraz Świętej 
Anny, uczącej czytać Najświętszą 
Maryję Pannę, obok Św. Joachim — 
obraz ten wcale niezłego pędzla, kto 

ołtarzu bocznym), pobłogosła-
wiony przez papieża Leona XIII. 
W górnej nastawie znajdował się 
niewielki obraz Opatrzności Bo-
skiej. Do ołtarza prowadziły trzy 
stopnie.

W latach 1929-1937 staraniem 
księdza Eustachego Grochowskie-
go i parafian wystawiono w Ża-
łem nowy, obecny kościół. Ołtarz 
główny zbudowany został w 1936 
roku przez snycerza Piotra Dąbka 
z Brodnicy, częściowo z wykorzy-
staniem materiału pochodzącego 
z głównego ołtarza (z 1817 roku, 
wykonanego przez snycerza Mar-
cina Przemysławskiego), znajdu-
jącego się w starym kościele żal-
skim. Część nowych elementów 
wykonano z drewna lipowego. 
W roku 1939 dorobiona została do 
ołtarza głównego mensa kamien-
na, oparta na czterech słupkach, 
również kamiennych. Mensę, do 
której prowadzą dwa drewnia-
ne stopnie, wykonał kamieniarz 
Komar, z kamienia znalezionego 
w Żałem na ziemi należącej do 
księdza Mateuszczyka. W nie-
dokończonym jeszcze ołtarzu 
umieszczono obraz św. Anny. 
Pod rokiem 1937 ksiądz Gro-
chowski zanotował w Kronice: 
12 grudnia poświęcony został obraz 
św. Anny z Dzieciątkiem Najświęt-
szej Marii Panny namalowany przez 
artystę malarza księdza kanonika 
Aleksandra Dmochowskiego z Płoc-
ka. Cyborium z drzewa lipowego, 
zewnątrz rzeźbione, wewnątrz 
wybite jedwabnym materiałem, 
wykonał także Piotr Dąbek. Oł-
tarz główny został konsekrowa-
ny wraz z kościołem 4 czerwca 
1939 roku przez księdza biskupa 
Leona Wetmańskiego, sufragana 
płockiego.

Ołtarz przetrwał bez zmian 
i strat okres okupacji niemiec-
kiej. Pierwszy powojenny pro-
boszcz, ksiądz Edmund Roman, 
obejmując parafię w 1945 roku 
zanotował: Ołtarz główny z dwie-
ma kolumnami ozdobiony dwoma 
posągami świętych. W nastawie 
ustawionej na granitowej mensie 
znajduje się centralnie umieszczony 
obraz Św. Anny, patronki parafii. 
W 1950 roku, już w okresie pro-
boszczowania księdza Mariana 
Jaroszka, ołtarz uległ częściowo 
spaleniu w czasie pożaru w świą-
tyni. Wyremontowany został 
jeszcze w tym samym roku przez 
Piotra Dąbka z Brodnicy, a prace 
złotnicze wykonał złotnik Bole-
sław Baranowski z Torunia. Po-

Obraz Świętej Anny w ołtarzu 
kościoła żalskiego

Ołtarz Wielki w kościele w Żałem

Ołtarz Wielki w kościele żalskim 
(fot. ok. 1965)
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W poniedziałek (23.04) 
dzielnicowi st. asp. Artur Su-
galski oraz sierż. sztab. Marcin 
Cieszyński z Komendy Powia-
towej Policji w Rypinie spotkali 
się z uczniami Szkoły Podsta-
wowej w Kowalkach. Tematem 
spotkań było szeroko pojęte 
bezpieczeństwo.

– Policjanci przypominali 
o zasadach bezpieczeństwa na 
drodze, upominali uczestników 
by bezwzględnie stosowali się 

do przepisów ruchu drogowego. 
Była mowa m. in. o prawidło-
wym poruszaniu się po drodze, 
przechodzeniu przez jezdnię 
na druga stronę oraz o prawi-
dłowym wyposażeniu roweru. 
Policjanci przestrzegali rów-
nież dzieci przed kontaktami 
z obcymi osobami – mówi asp. 
Dorota Rupińska z KPP Rypin.

Tym starszym uczniom po-
licjanci dodatkowo zaprezento-
wali filmy pn. „Cyberprzemoc” 

oraz „Dopalacze i narkotyki” 
oraz omówili konsekwencje 
prawne wynikające z łamania 
przepisów karnych. Na za-
kończenie mundurowi rozdali 
dzieciom naklejki i opaski od-
blaskowe przypominając o obo-
wiązku ich stosowania wy-
nikającego z obowiązujących 
przepisów, ale przede wszyst-
kim dla ich własnego bezpie-
czeństwa.

(red), fot. KPP Rypin

Policjanci w Kowalkach
GMINA RYPIN  Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ry-
pinie systematycznie prowadzą zajęcia profilaktyczne w szko-
łach ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym. Tym razem odwiedzili uczniów w Szkole Podstawowej 
w Kowalkach.

wania i złocenia oraz od-
świeżenia obrazu św. Anny pod-
jął się wówczas Wincenty Przy-
bylski z Kleszczyna.

Ołtarz główny kościoła żal-
skiego stylizowany jest na neo-
barokowy, wykonany z drzewa 
sosnowego, polichromowany, 
złocony, przyścienny. Wymiary: 
wysokość 700 cm, szerokość 360 
cm, głębokość 160 cm. Mensa 
kamienna posiada antepedium 
z płyciną, na której dekoracja ze 
złoconą płaskorzeźbą. Na mensie 
ustawiona predella z sześcien-
nym tabernakulum, zdobionym 
akantowymi uszakami. Nasta-
wa ołtarzowa z parami kolumn 
po bokach. Kolumny z ćwierć-
wałkiem w podstawie, z głowi-
cami w porządku kompozyto-
wym, na których leży szeroka 
belka. Zwieńczenie z central-
nie umieszczonym gorejącym 
sercem w wieńcu kłębiastych 
chmur, ujęte w promienistej glo-
rii. Między kolumnami znajduje 
się płycina z obrazem Świętej 
Anny nauczającej Marię. Boki 
ołtarza wykończone zostały 
ażurowymi uszakami. Predella, 
nastawa i kolumny polichromo-
wane, kolumny, motyw goreją-
cego serca i uszaki złocone. 

Trudno określić, kiedy 
w ołtarzu głównym kościołów 
żalskich pojawił się obraz św. 
Anny jako patronki parafii. 
Jeszcze w początkach XIX wieku 
ołtarz uprzywilejowany był za 
wszystkich zmarłych, a obraz 
św. Anny, przeniesiony z ko-
ścioła w Studziance, znajdował 
się w ołtarzu bocznym. Pierw-
sza informacja o wizerunku 
św. Anny w ołtarzu głównym 
pochodzi dopiero z 1893 roku, 
kiedy zanotowano: W ołtarzu 
wielkim pod zasłoną Pana Jezusa 
jest obraz Świętej Anny, uczącej 
czytać Najświętszą Maryję Pannę. 
Zapewne ten sam obraz widział 
ksiądz Walenty Załuski w 1909 
roku (Ołtarz wielki, z drzewa, na 
zasłonie ma obraz na płótnie św. 
Anny stary, lichego pędzla). Obraz 
ten, dzisiaj już zaginiony, nie 
został przeniesiony do nowego, 
obecnego kościoła. Po wysta-
wieniu świątyni, w niedokoń-

czonym jeszcze ołtarzu, w 1937 
roku, umieszczono nowy obraz 
św. Anny namalowany na za-
mówienie księdza Eustachego 
Grochowskiego przez księdza 
kanonika Aleksandra Dmo-
chowskiego z Płocka. Obraz 
ten przetrwał okres wojny, ale 
zniszczony został w wyniku 
pożaru kościoła w 1950 roku. 
Już w rok później, po remoncie 
ołtarza, ksiądz Jaroszek zamó-
wił nowy obraz św. Anny, który 
namalował Alojzy Goss z Toru-
nia. W 1955 roku, po ponownym 
remoncie ołtarza głównego, ko-
lejny nowy obraz św. Anny, nie 
wiem z jakich przyczyn, wyko-
nał Leon Drapiewski z Poznania. 
Obraz ten znajduje się obecnie 
w retabulum ołtarza głównego 
kościoła żalskiego. Poświęcony 
został 10 lipca 1955 roku przez bi-
skupa płockiego Tadeusza Pawła 
Zakrzewskiego. Odnowiony zo-
stał wraz ołtarzem w 2001 roku 
przez Wincentego Przybylskiego 
z Kleszczyna.

Obraz wykonany został 
techniką olejną na płótnie. Uję-
ty w formie stojącego prostokąta 
z łukiem w części górnej, o wy-
miarach 210x105 cm. Przed-
stawia Świętą Annę w pozycji 
siedzącej między dwiema ko-
lumnami. W tle widoczny jest 
krajobraz prawdopodobnie doli-
ny rzeki, drzewa i obłoki nieba. 
Święta Anna, kobieta w średnim 
wieku, ubrana jest w czerwo-
ną suknię i obszerny niebieski 
płaszcz, a na głowie białe mefo-
rium. Twarz w kolorze bladym, 
duże przymknięte oczy, wąskie 
usta, głowa lekko przechylo-
na w lewą stronę, w prawej 
ręce trzyma zwój papieru, lewą 
obejmuje Marię. Pomiędzy ko-
lanami Świętej Anny stoi Ma-
ria, przedstawiona jako dziew-
czynka w długiej różowej sukni 
przewiązanej w talii, z długimi 
jasnymi włosami, dłońmi zło-
żonymi na piersi, twarzą deli-
katną, dużych oczach, wąskich 
ustach, bladej cerze. Wokół głów 
świętych jasne aureole. Obraz 
nie posiada sygnowania autora 
ani daty wykonania.

Piotr Gałkowski



Różne

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

POSZUKUJĘ PŁATNEGO DOWOZI-
CIELA DO PRACY RYPIN BIELAWKI 
NA GODZ. 7 RANO. TEL. KONTAKTO-
WY 662 941 779

Usługi

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

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, 
tel 600 990 042

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

Usługi: malowanie, masełkowanie, ta-
nio. Tel. 663 107 581

Usługowy siew kukurydzy,tel. kontak-
towy 783 812 587

Auto-Moto

Sprzedam poloneza trucka, benzyna, 
gaz, 1997 rok, 5-osobowy, opłaty waż-
ne. Cena 1400 zł. Tel. 692 690 929 

Drewno/Węgiel

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

Nieruchomości

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

Sprzedam działkę budowlaną  nad 
jeziorem Wąbrzeźno Cymbark około 
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

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

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

Nieruchomości

Różne

Drewno /Węgiel

Auto Moto

TEL. 608 688 587
ZADZWOŃ

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Ogrodnictwo
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E
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E

Numery alarmoweNumery alarmowe

R E K L A M A
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O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

SKRWILNO  Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie spotkali się z przedszkolakami ze Szko-
ły Podstawowej w Skrwilnie. Funkcjonariusze przypomnieli dzieciom o ważnych dla ich bezpieczeństwa 
przepisach ruchu drogowego

Udzielili bezcennych rad

R E K L A M A

W ubiegłym tygodniu ry-
pińscy dzielnicowi spotkali się 
z dziećmi ze Szkoły Podstawo-
wej w Skrwilnie. Tematem spo-
tkania było ich bezpieczeństwo. 
Policjanci zaprezentowali dzie-
ciom film pt. „Bezpieczna droga 
z radami spongeboba” i wspól-
nie rozmawiali na temat bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym.

– Policjanci przypomnieli 
o obowiązujących przepisach, 
o tym jak należy zachowywać się 
w rejonie przejść dla pieszych 
oraz jak bezpiecznie przecho-

dzić przez wyznaczone miejsca. 
Poinformowali, aby poruszać się 
lewą stroną pobocza, gdy nie 
ma chodnika. Przestrzegli rów-
nież, iż zabronione jest wbie-
ganie na przejście dla pieszych 
oraz wchodzenie na nie zza sto-
jących pojazdów – mówi asp. 
Dorota Rupińska z KPP Rypin.

W trakcie spotkania dzieci 
chętnie odpowiadały na pyta-
nia, a także dzieliły się swoimi 
spostrzeżeniami.

(red)
fot. KPP Rypin
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skrwa wygrała w Bobrownikach
PIŁKA NOŻNA  Drugą wygraną w rundzie wiosennej rozgrywek włocławskiej A-klasy zanotowali piłkarze ze 
Skrwilna. Skrwa pokonała na wyjeździe 3:1 Wiślanin Bobrowniki

Jak już mogliście przeczytać 
w regularnych publikacjach na te-
mat Skrwy w CRY, jest to zespół 
w meczach którego pada najwięcej 
bramek. Skrwa ma drugi najlep-
szy atak w grupie II włocławskiej 
A-klasy (37 zdobytych goli) i drugą 
najsłabszą obronę (36 straconych 
bramek). Dotychczasowe mecze 
wiosenne oczywiście obfitowały 
bramki, wyniki bywały niestety 
różne. Skrwa potrafiła ograć 7:2 
Orion Popowo, ale i przegrać 4:6 
z Mieniem Lipno. W minioną so-
botę nasz zespół walczył o punkty 
w Bobrownikach.

Można powiedzieć, że niepo-
średnią rolę w tym meczu odegrał 
silny wiatr. Górne piłki zagrywane 
pod wiatr dosłownie zatrzymywa-
ły się w powietrzy. Te grane z wia-
trem nabierały dużej prędkości. 
Lepiej w pierwszej połowie wyglą-
dali miejscowi. Wiślanin strzelił gola 
w 30. minucie po dośrodkowaniu 
z rzutu rożnego i strzale pomocni-
ka tej ekipy. Do przerwy utrzymał 
się wynik 1:0.

Zmiana stron i kierunku wiatru 
przyniosła zmianę wyniku. Ale to 

oczywiście zasługa piłkarzy Skrwy, 
że w drugiej połowie potrafili prze-
chylić szalę zwycięstwa na swoją 
stronę. Najpierw w 55. minucie 
wyrównał Przemysław Budka. Ten 
sam zawodnik dał Skrwie prowa-
dzenie 2:1 kwadrans później. W 90. 
minucie rywali dobił Szymon Bła-
chewicz. Skrwa wygrała 3:1 i było to 
jej drugie zwycięstwo na wiosnę.

Nasz zespół z 20 punktami jest 
szósty w tabeli. W najbliższej kolej-
ce Skrwa podejmie u siebie Wicher 
Wielgie.

Tekst i fot. (ak)
WIślANIN BOBrOWNIKI 

VS.
SKrWA SKrWIlNO

1 (1: 0) 3
Gole

Budka 2, Błachewicz

Skład

Dębski – Narodzonek, Grzeszczak, 
Sadowski, Cichorek – H. Celebucki, 
Sz. Celebucki, Błachewicz, Rakoczy 
– Detmer, Budka. 
Zmiany: Pawłowski, Tomaszewski

Siatkówka

Sukces uczniów z Rogowa
14 marca w Grudziądzu odbyły się półfinały tegorocznych rozgrywek minisiatków-
ki Kinder+Sport. Gminę Rogowo w zawodach reprezentowali uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Rogowie i Sosnowie, którzy zmierzyli się z zespołami z Grudzią-
dza, Bydgoszczy i Łochowa.

Zawody rozegrano sys-
temem „każdy z każdym”. 
W „czwórkach” awansowała 
drużyna w skład której wcho-
dzili uczniowie: Sugalski Michał, 
Ciemiecki Kewin, Raniszewski 

Kacper, Zydel Alan, Świerczyń-
ski Krystian i Belczyński Mate-
usz. Zwycięską drużynę „trójek” 
tworzyli natomiast: Rozpierski 
Mateusz, Rozpierski Szymon 
oraz Chyrzyński Szymon. Oba 

zespoły awansowały do finału 
wojewódzkiego, który odbędzie 
się 19 maja  w Grudziądzu.

Opr. Adam Wojtalewicz
fot. nadesłane
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Grot gromi i prowadzi w lidze
PIŁKA NOŻNA  Dobrą dyspozycją na wiosnę imponują piłkarze z Kowalk. Grot jest jedną z dwóch niepo-
konanych w tym roku drużyn i zasłużenie prowadzi w tabeli grupy II włocławskiej A-klasy

Nasza drużyna na wiosnę ro-
zegrała pięć meczów. Co prawda 
zaczęła rok od dwóch remisów 
2:2 (ze Skrwą i z Kujawiakiem 
Kruszyn), ale później były już 
tylko zwycięstwa. Grot zdobył 
komplet punktów na trudnym 
terenie w Lipnie (1:0 z Mieniem) 
oraz rozgromił przed tygodniem 
5:0 Orion Popowo. Teraz piłkarzy 
z Kowalk czekał kolejny trudny 
wyjazd. Przeciwnikiem Grotu 
był GKS Fabianki. Zespół spod 
Włocławka znany jest przede 
wszystkim z twardej walki i cha-
rakteru.

Ale już od początku widać 
było, że atuty piłkarskie były po 
stronie Grotu. Nasz zespół czę-
ściej utrzymywał się przy piłce, 
lepiej konstruował akcje. Mimo 
to gospodarze bronili się sku-
tecznie przez ponad pół godzi-
ny. Golkiper GKS-u skapitulował 
dopiero w 34. minucie po golu 
Macieja Serwatki. Jeszcze przed 
przerwą na 2:0 podwyższył Bar-
tłomiej Lewandowski.

Po zmianie stron Grot nadal 
przeważał. Efektem tego były 
aż trzy gole zdobyte pomiędzy 
61. a 83. minutą. Kolejno trafia-
li: Krystian Żaba, Maciej Serwat-
ka oraz Marek Rupiński. Rywale 
zdołali uratować honor, zdoby-

wając jedynego gola w 84. mi-
nucie. Ostatecznie Grot pokonał 
GKS 5:1. Po tym spotkaniu pił-
karze z Kowalk nadal są liderem 
grupy II włocławskiej A-klasy. 
Mają 28 punktów, o dwa więcej 
niż drugi Kujawiak Kruszyn.

W najbliższej kolejce Grot 
czeka kolejne trudne spotkanie. 
Nasza ekipa podejmować będzie 
Tłuchowię. Zespół z powiatu lip-
nowskiego podobnie jak Grot 
w tym roku jest niepokonany 
i zgromadził w pięciu meczach 
11 punktów. To może być mecz 
o pierwsze miejsce w grupie. Re-
lacja i zdjęcia oczywiście w kolej-
nym CRY.

Tekst i fot. (ak)

GKS FABIANKI 
VS.

GROT KOWALKI

1 (0: 2) 5
Gole

Serwatka 2, Żaba, Lewandowski, 
Rupiński

Skład

Gruszczyński – Sochacki, Pietrkie-
wicz, Śliwiński, Serwatka – Żaba, 
Trędewicz, Wysocki, Budznowski 
– Rutkowski, Lewandowski. Zmia-
ny: Górecki, Rupiński, Szymczak.

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL



SPORT32 Czwartek 26 kwietnia 2018 RYPIN–CRY.PL

Lech Rypin inkasuje 3 punkty
PIŁKA NOŻNA  W 23. kolejce IV ligi Lech Rypin podejmował na swoim boisku Noteciankę Pakość. Mimo 
dość wyrównanego pojedynku gospodarze dopisali do swojego konta trzy punkty

R E K L A M A

W czterech spotkaniach 
rundy wiosennej Lech Rypin wy-
walczył 6 punktów. Tym razem 
na obiekt przy ulicy Sportowej 
przyjechała Notecianka Pakość. 
Poprzednie spotkanie obu ze-
społów zakończyło się walko-
werem dla Notecianki, gdyż nasi 
zawodnicy nie posiadali waż-
nych badań lekarskich. Dlatego 
też mobilizacja na to spotkanie 
była w szeregach rypinian po-
dwójna. Celem było zmazanie 
tamtej plamy.

Gospodarze swoje mecze 
z konieczności rozgrywają na 
bocznym boisku, którego stan 
na pewno odbiega od ideału. 
Prezes Lecha Bartosz Sobieraj-
ski wskazywał na naszych ła-
mach w zeszłym tygodniu, że 
rozgrywanie spotkań na rezer-
wowej płycie jest dla nich dość 
trudne. Ponadto z gry na bliżej 
nieokreślony czas wypadł Kazu-
ma Nishizawa, który wrócił do 
Japonii. Strata jest tym więk-
sza, że ofensywny piłkarz często 
prezentował się bardzo dobrze 
na tle rywali.

Sobotnie spotkanie od po-
czątku było dość wyrównane. 
Bardzo szybko, bo już w 18. mi-

nucie na skutek kontuzji boisko 
opuścił Marek Magdziński, a jego 
miejsce zajął Daniel Jasieniec-
ki. Kilka minut później licznie 
zgromadzeni kibice mogli okla-
skiwać bramkę swoich ulubień-
ców, a dokładniej Radosława Fo-
drowskiego. Do końca pierwszej 
połowy wynik nie uległ zmianie. 
W drugiej odsłonie Lech nadal 
kontrolował spotkanie. Gospo-
darze mieli szansę na pod-
wyższenie prowadzenia. Jedną 
z groźniejszych sytuacji miał 
Jasieniecki, jednak strzał głową 
z bliska pewnie wyłapał bram-
karz. Notecianka najlepszą sy-
tuację do wyrównania miała pod 
koniec spotkania, jednak pewnie 
piłkę złapał golkiper Lecha. Go-
spodarze ruszyli z kontrą, ale 
nie udało im się wykorzystać 
sytuacji sam na sami i mecz za-
kończył się wynikiem 1:0.

Lech Rypin rozegra w nad-
chodzącym tygodniu aż dwa 
spotkania. W środę o godz. 17.00 
podopieczni trenera Tomasz 
Paczkowskiego rozegrają zaległy 
mecz 18. kolejki ze Startem War-
lubie, natomiast w sobotę uda-
dzą się do Jabłonowa na pojedy-
nek z tamtejszym Naprzodem, 

zamykającym tabelę IV ligi. Czy 
Lech Rypin wytrzyma ten mara-
ton spotkań? – Nie mam co do 
tego wątpliwości – przekonuje 
prezes klubu, Bartosz Sobieraj-
ski. – Trener podczas okresu 
przygotowawczego duży nacisk 
kładł na trening kondycyjny, tak 
by chłopaki byli w stanie wy-
trzymać pełne 90 minut na peł-
nych obrotach. Jestem spokojny 
o ich dyspozycję.

Dzięki tej wygranej Lech 
awansował na piąte miejsce 
w tabeli IV ligi. Rypinianie mają 
na koncie 36 punktów.

Tekst i fot (LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

LECH RYPIN 
VS.

NOTECIANKA PAKOŚĆ

1 (1: 0) 0
Gole

Radosław Fodrowski

Skład

Semrau – Dąbrowski, 
P.Lewandowski (87’ Baranowski),
J.Trędewicz, Buchalski, Moszczyń-
ski, Szymborski (63’ Jankowski), 
Fodrowski, M. Trędewicz, Rybka, 
Magdziński (18’ Jasieniecki)


