
Bartuś już w drugiej dobie po 
porodzie trafił do szpitala specjali-
stycznego w Toruniu, gdzie stwier-
dzono u niego bradykardie, wro-
dzone zapalenie płuc oraz opon 
mózgowych.

– Synek przez miesiąc przeby-
wał na oddziale intensywnej tera-
pii i patologii noworodka – mówi 
Karolina Mirota. – Miał wykony-
waną m. in. punkcję lędźwiową 
w celu pobrania płynu mózgo-
wo-rdzeniowego. Przez cały ten 
czas podawano mu leki i zastrzyki 
zawierające witaminy. Zdaniem 
lekarzy z Torunia przyczyną jego 
dolegliwości mogły być komplika-
cje okołoporodowe. Po porodzie 
był owinięty pępowiną i nie płakał. 
Nieustannie przy nim czuwałam, 
martwiąc się o jego zdrowie. Tęsk-

niłam również za starszym synem, 
który pozostał w domu.

Niespełna półtora miesiąca 
po opuszczeniu szpitala rodziców 
Bartusia zaniepokoiły nieustają-
ce drgawki. Lekarze z rypińskiego 
szpitala nie byli w stanie pomoc 
chłopcu, który ponownie trafił 
do placówki w Toruniu. Napady 
padaczki się nasilały, a podawane 
leki niewiele pomagały.

– Rehabilitantka z Brodnicy 
podpowiedziała, byśmy z synkiem 
udali się do Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie. Niestety 
pani doktor ze szpitala w Toruniu 
nie chciała dać nam skierowania. 
Zadzwoniłam do Warszawy i spy-
tałam, czy w takiej sytuacji wy-
starczy skierowanie od pediatry. 
Okazało się, że tak. W stolicy Bar-

tuś miał przeprowadzone badanie 
rezonansem magnetycznym, któ-
re wykazało uszkodzenia prawej 
półkuli mózgu. Specjaliści podjęli 
decyzję o natychmiastowej opera-
cji – mówi mama chłopca.

Trwająca 9 godzin operacja, 
którą przeprowadzało czterech 
lekarzy, zakończyła się sukce-
sem. Chłopiec na skutek zapale-
nia płuc trafił jednak na OIOM. Po 
3-tygodniowym pobycie w szpitalu 
Bartuś opuścił lecznicę. Do końca 
życia skazany jest na przyjmowa-
nie leków i specjalistyczną rehabi-
litację.

– Niebawem jedziemy z syn-
kiem do Ciechocinka na prywat-
ną wizytę u ortopedy. Bartuś ma 
również koślawość stępu i wyma-
ga szybkiego leczenia. Wspólnie 
z mężem mamy nadzieję, że uda 
się uniknąć operacji i wystarczy 
orteza.

Rodzina chorego chłopca 
mieszka w niewielkim domu wy-
magającym poważnego remontu. 
Brak łazienki utrudnia codzienne 
funkcjonowanie, a wilgoć w po-
mieszczeniach szkodzi zdrowiu. 
Pomimo wielu trudności rodzina 
trzyma się dzielnie. Opieka nad 
dzieckiem niepełnosprawnym 
wymaga o wiele więcej wysiłku. 
Wiąże się to również z większymi 
kosztami. Osoby zainteresowane 
pomocą proszone są o bezpośred-
ni kontakt z mamą Bartusia pod 
numerem telefonu: 664 323 728. 

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

RYPIN  Bartuś mając dwa lata, przeszedł poważną operację 
mózgu. Każdy z nas może pomóc chłopcu, który od urodzenia 
cierpi na padaczkę lekooporną oraz ma wadę serca

Okażmy serce Bartusiowi
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Boją się o szpital
W piątek do naszej redakcji zadzwoniła zaniepokojo-
na matka 3-letniego dziecka. Kobieta zaalarmowała 
nas o tym, że nie dostała się ze swoją pociechą do 
przychodni w rypińskiej lecznicy oraz że niebawem 
mają zostać zlikwidowane oddziały, m. in. pediatria. 
Poprosiła CRY o interwencję.

Rypin

– Dzisiaj nie dostałam się 
do przychodni z dzieckiem. Mało 
tego, bo uzyskałam informację, że 
od lipca ma zostać zamknięty od-
dział dziecięcy, dalej z nim kolejne 
oddziały (ginekologia, noworod-
kowy). Jako przyczynę podaje się 
braki kadrowe. Ponoć ordynator 
pediatrycznego chce odejść – po-
wiedziała nam zaniepokojona ko-
bieta, prosząc byśmy te pogłoski 
sprawdzili.

My natychmiast wysłaliśmy 
zapytanie do dyrekcji Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej im. Franciszka Dłutka 
w Rypinie. Odpowiedź otrzymali-
śmy w poniedziałkowe popołudnie. 
Przedstawiciel szpitala zdecydowa-
nie zdementował informacje naszej 
Czytelniczki.

– W nawiązaniu do otrzyma-
nych zapytań informuję, iż dyrek-
cja SPZOZ nie planuje zamknięcia 
żadnego z dotychczas posiadanych 
oddziałów. Pragnę zaznaczyć, iż 
oddział dziecięcy przeszedł remont 

generalny w lutym br. i do-
stosowany został do obecnie 
obowiązujących przepisów sa-
nitarno-epidemiologicznych. 
Stąd jak logika wskazuje jego 
zamknięcie byłoby działa-
niem na szkodę szpitala oraz 
pacjentów z powiatu – mówi 
dr Daniel M. Gorgosz, kierow-

nik ds. administracji, kontrolingu 
i zamówień publicznych SPZOZ 
w Rypinie.

Jak wyjaśnił nam Orchowski, 
przesunięcia kadrowe występują-
ce w szpitalu są naturalnym ele-
mentem każdego podmiotu, tym 
bardziej w przypadku tak licznie 
zatrudnionych pracowników. Poza 
tym nadmienia, że w ramach roz-
woju dotychczasowej działalności 
oraz w trosce o dobro oraz po-
trzeby pacjentów powiatu utwo-
rzono w ciągu ostatniego półrocza 
w strukturach szpitala 2 nowe od-
działy: chirurgii urazowo-ortope-
dycznej oraz okulistyczny jednego 
dnia specjalizujący się w leczeniu 
zaćmy oraz witrektomii.

– Działania podejmowane 
przez obecną dyrekcję zmierzają 
jak widać do rozwoju szpitala w Ry-
pinie i raz jeszcze podkreślę, nie ma 
planów zamknięcia żadnego z po-
siadanych oddziałów – zapewnia 
Gorgosz.

Tekst i fot. (ak)
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Wpadka recydywisty
Policjanci przedstawili zarzuty kradzieży 55-letniemu 
mieszkańcowi Rypina. Mężczyzna został ujęty przez 
właściciela sklepu chwilę po dokonaniu kradzieży, 
a następnie przekazany policjantom. Wtedy mundu-
rowi ustalili, że zatrzymany ma na sumieniu jeszcze 
inną kradzież.

RypinZaszczyt dla miasta
RYPIN  Już po raz 22. jeden z dzienników województwa 
kujawsko-pomorskiego ogłosił na swoich łamach plebiscyt 
Złota Setka Pomorza i Kujaw 2017. Gmina Miasta Rypin zdo-
była drugie miejsce dzięki prowadzonym działaniom wspie-
rającym przedsiębiorców

W poniedziałek (21.05) dy-
żurny policji został powiado-
miony przez właściciela jednego 
z rypińskich sklepów o ujęciu 
przez niego złodzieja. Jak usta-
lili na miejscu policjanci, zatrzy-
many mężczyzna wykorzystał 
chwilową nieuwagę sprzedawcy, 
ukradł z półek odzież o wartości 
ok. 800 zł po czym uciekł. Chwi-
lę później do sklepu przypro-
wadził go zaalarmowany przez 
świadków właściciel.

– Policjanci wylegitymo-
wali mężczyznę, którym okazał 
się 55-letni mieszkaniec Rypina, 
a następnie osadzili w areszcie, 
gdyż zatrzymany miał w organi-
zmie ponad 3 promile alkoholu. 
Czynności wykonane przez po-
licjantów potwierdziły tylko, że 
jest on sprawcą tej kradzieży 

sklepowej – mówi asp. Dorota 
Rupińska z KPP Rypin.

Ponadto funkcjonariusze 
na podstawie zabezpieczonego 
monitoringu w innej sprawie 
wytypowali zatrzymanego 55-
latka do kradzieży, która mia-
ła miejsce 20 kwietnia również 
na terenie Rypina. Wówczas 
mężczyzna wszedł na teren re-
montowanego budynku i ukradł 
elektronarzędzia o wartości po-
nad 2000 zł.

We wtorek (22.05) na pod-
stawie zebranego w tej sprawie 
materiału dowodowego poli-
cjanci przedstawili mu dwa za-
rzuty kradzieży mienia. Mężczy-
zna jest recydywistą, wiec czeka 
go surowsza kara, nawet do 7,5 
roku pozbawienia wolności.

(ak), fot. KPP Rypin
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21 maja w Operze Nova od-
była się uroczysta gala Złotej 
Setki Pomorza i Kujaw. To waż-
ne podsumowanie aktywności 
gospodarczej regionu Pomorza 
i Kujaw. Celem rankingu jest 
promowanie dobrych praktyk 
wśród przedsiębiorców oraz sa-
morządów lokalnych.

Rypin został zgłoszony 
w kategorii „Najlepsza inicjaty-
wa w zakresie wsparcia lokalne-
go rozwoju gospodarczego. Małe 
i średnie miasta”. Zgłoszenie 
magistratu oceniała kapituła, 
w skład której weszli przedsta-
wiciele dziennika, Pracodawców 
Pomorza i Kujaw, Business Cen-
tre Club, PwC oraz Uniwersyte-
tu Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy.

– Jestem dumny, że nasze 
starania zostały tak wysoko 
ocenione przez kapitułę. Od kil-
ku lat z powodzeniem stosuje-
my politykę wspierania rozwoju 
przedsiębiorstw, organizujemy 
liczne spotkania i szkolenia. 
Jednym z naszych wielkich suk-
cesów jest stworzenie rypińskiej 
podstrefy Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, a tak-
że wizyta i panel dyskusyjny 
obecnego premiera Mateusza 
Morawieckiego w 2016 roku. 
Innowacyjność przedsiębiorstw 
połączona z dbaniem o ekolo-
giczne rozwiązania, ulgi podat-
kowe, te wszystkie działania 
jakie podejmowaliśmy nieustan-
nie przez osiem lat mojej służby, 
dały nam drugie miejsce w na-

szej kategorii. Czy to sukces? 
Moim zdaniem wielki zaszczyt. 
Duże miasta mają łatwiejszy 
start, większe możliwości pozy-
skania dotacji, sponsorów. Małe 
miasta muszą cały czas gonić 
swoich sąsiadów, wykazując się 
coraz większą pomysłowością 
i potencjałem gospodarczym. 
Rypin jest miastem o wielkim 
potencjale, stawiającym na 
przyszłość, na nowoczesność, 
edukację i ekologię – mówi bur-
mistrz Paweł Grzybowski.

Nagrodzone gminy i przed-
siębiorstwa poza pamiątkowymi 
dyplomami i statuetkami przez 
rok mogą umieszczać i publi-
kować logo rankingu na swojej 
stronie internetowej. 

(mr)

Rypin

Wymień ogrzewanie na gazowe
21 maja w rypińskim magistracie burmistrz Paweł Grzybowski podpisał porozu-
mienie o współpracy z  przedstawicielami PGNiG. Wszystko po to, by było bar-
dziej ekologicznie.

Porozumienie ma przede 
wszystkim ułatwić mieszkań-
com wymianę tradycyjnych 
źródeł ogrzewania na nowo-
czesne, zasilane gazem ziem-
nym. To niskoemisyjne źródło 
ciepła, przejście na taki system 
na pewno pozwala zaoszczędzić 

czas, nie wiąże się z konieczno-
ścią dbania o kotłownię, ale to 
przede wszystkim sposób na 
walkę ze smogiem.

PGNiG dofinansowuje także 
wymianę źródeł ciepła. Program 
PGNiG jest skierowany do osób 
zainteresowanych wymianą do-

tychczasowego nieekologiczne-
go źródła ciepła na przyjazne 
dla środowiska ogrzewanie, wy-
korzystujące gaz ziemny. Z akcji 
może skorzystać każdy, kto po-
siada Kartę Dużej Rodziny i za-
deklaruje gotowość do likwidacji 
i wymiany źródła ciepła na ga-
zowe.

Pierwsze tysiąc rodzin 
otrzyma dofinansowanie w wy-
sokości 3 tysięcy złotych. Dodat-
kowo kolejne 10 000 Polaków 
dostanie wsparcie w postaci ty-
siąca złotych na zakup kotła ga-
zowego w wysokości 1 tys. zł lub 
3 tys. zł w przypadku posiada-
cza Karty Dużej Rodziny. Dofi-
nansowanie to można połączyć 
z dotacjami urzędu miasta na 
wymianę źródła ciepła.

W ramach porozumienia 
PGNiG Obrót Detaliczny sp. 
z o.o. uruchomi Punkt Informa-
cyjny w budynku Urzędu Miasta, 
ul. Warszawska 40, pokój 104. 
Dyżury mBOK rozpoczną się 7 
czerwca 2018 roku i będą odby-
wały się jeden raz w tygodniu, 
w roboczy czwartek w godz. 
od 7.30 do 15.30 w pokoju 104, 
w budynku UM  przy ul. War-
szawskiej 40.

(mr), fot. UM Rypin

W miniony poniedziałek, 
przed piątą rano, policjanci 
otrzymali informację, że w lesie 
w gminie Golub-Dobrzyń został 
znaleziony martwy mężczyzna. 

– Na miejscu funkcjonariu-
sze potwierdzili tę informację – 
tłumaczy asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska z KPP Golub-Dobrzyń. 

– Lekarz stwierdził zgon i jed-
nocześnie wykluczył działanie 
osób trzecich. Pod nadzorem 
prokuratora policjanci wykonali 
wszelkie czynności, ustalając że 
20-letni mieszkaniec gminy Go-
lub-Dobrzyń popełnił czyn sa-
mobójczy. 

(ToB)

Region

Śmierć w lesie
W jednym z podgolubskich lasów znaleziono mar-
twego 20-latka. Policja potwierdza, że mężczyzna po-
pełnił samobójstwo.
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Sterta opon na polu
GMINA RYPIN  Przed tygodniem na łamach naszego tygodnika pisaliśmy o padlinie porzuconej w lesie. 
Tym razem ktoś na pole w miejscowości Linne wyrzucił stare opony

Wprowadzona trzy lata temu 
ustawa śmieciowa nie do końca 
rozwiązała problem dzikich wy-
sypisk. Stare lodówki, telewizory, 
kanapy, puszki po farbach, a na-
wet zużyte pieluchy nie trudno 
znaleźć w lasach i przydrożnych 
rowach. Zdarza się, że na takich 

nielegalnych składowiskach znaj-
dują się odpady, które zagrażają 
życiu lub zdrowiu ludzi. Ich li-
kwidacja sporo kosztuje, a środ-
ki na ten cel idą z miejskiej lub 
gminnej kasy. Podrzucających 
śmieci nie odstraszają nawet 
wysokie kary. Sołtys Sławomir 

Duchewicz, który poinformował 
naszą redakcję o znalezisku we 
wsi Linne, nie kryje oburzenia.

– Nie mogę zrozumieć ludzi, 
którzy w ten sposób pozbywają 
się swoich śmieci. Każdy z nas 
powinien dbać o środowisko 
naturalne, jest to nasze wspól-
ne dobro. Szkoda, że ktoś wolał 
wyrzucić stare opony na pole 
niż oddać je do utylizacji. Pozbył 
się problemu, ale przysporzył go 
innym. Uważam, że takie zacho-
wanie jest karygodne, nikt przy 
zdrowych zmysłach nie powinien 
tak postępować. Problem dzikich 
wysypisk dotyczy wielu gmin 
w Polsce i powinniśmy o tym gło-
śno mówić – przyznaje sołtys.

Odpadami zajęła się już gmi-
na, która uprzątnęła zalegające 
na polu opony. Jej władze po-
ważnie podchodzą do sprawy 
i starają się w miarę możliwości 

problem rozwiązywać.
– Natychmiast powiadomio-

na zostaje policja, która nie baga-
telizuje takich zgłoszeń – mówi 
wójt Janusz Tyburski. – Dzięki 
zaangażowaniu służb munduro-
wych w większości przypadków 
udaje się ustalić tożsamość osób 
odpowiedzialnych za porzucenie 
odpadów. Wśród wyrzucanych 
nielegalnie śmieci znajdują się 
najczęściej odpady powstające 
w gospodarstwach domowych, 
za których wywóz zgodnie z pra-
wem każdy właściciel nierucho-
mości i tak płaci. Tym bardziej 
trudno jest nam zrozumieć po-
stępowanie tych osób.

W przypadku gminy Rypin 
na terenie Regionalnego Zakła-
du Utylizacji Odpadów Komu-
nalnych prowadzony jest Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. Mieszkańcy mają 

więc możliwość bezpłatnego do-
starczania m. in. odpadów wiel-
kogabarytowych.

– Docierają do nas sygnały 
od mieszkańców, że mają kło-
pot z utylizacją zużytych opon 
od maszyn i ciągników rolni-
czych – przyznaje wójt Janusz 
Tyburski. – Obecnie pracujemy 
nad rozwiązaniem tego proble-
mu, ale nie jest to łatwe. Firmy 
zajmujące się utylizacją nie są 
zainteresowane odbiorem du-
żych opon rolniczych, a jeśli już 
to proponowane przez nich ceny 
są bardzo wysokie i wynoszą na-
wet kilkaset złotych od sztuki. 
W momencie znalezienia przed-
siębiorstwa, które zaproponuje 
korzystne warunki, na terenie 
naszej gminy zorganizujemy 
zbiórkę takich odpadów.

Tekst Adam Wojtalewicz
fot. nadesłane

Rypin

Ruszyli targowisko
Nowy plac targowy ma zostać oddany już we wrze-
śniu. Jak widać prace już się rozpoczęły i idą pełną 
parą.

Na remont targowiska ma-
gistrat pozyskał znaczne do-
finansowanie z PROW-u. To 

jedna z najbardziej oczekiwa-
nych inwestycji miejskich tego 
roku. Przypomnijmy, że w roku 

ubiegłym po ulewach wylewała 
Rypienica, przez co wielu han-
dlujących nie mogło pracować. 
Dostosowanie placu do potrzeb 
i wymagań mieszkańców to je-
den z głównych założeń  mo-
dernizacji. Jak widać wykonawca 
potrafi wykorzystać sprzyjającą 
aurę i prace posuwają się zgod-
nie z harmonogramem.

(mr)
fot. UM Rypin

Wawrzyniec 
z kolejną nagrodą
Młody rypinianin, autor „Rypina w odcinkach”, ma 
na swoim koncie nową nagrodę. Tym razem zgarnął 
pierwsze miejsce na KLAPSIE w Bydgoszczy.

Rypin

Ogólnopolski Konkurs Fil-
mów Amatorskich KLAPS jest 
kierowany do młodych twórców 
filmowych. Wawrzyniec Turow-
ski jako jedyny zakwalifikował 
się do finałów w dwóch katego-
riach: teledysk oraz dokument. 
Do ścisłego finału dotarło tylko 
36 z 207 produkcji zgłoszonych 

do konkursu. Zwycięski teledysk 
to oczywiście nakręcony wspól-
nie z Kornikami Czarka Kubac-
kiego „Zajęcia Dodatkowe”. Opo-
wiada o dzieciach i młodzieży, 
które mają po prostu za dużo na 
głowie i jak sobie z tym radzą.

(mr)
fot. UM Rypin

Rypin

Wyremontują mur
21 maja burmistrz Paweł Grzybowski podpisał umo-
wę na „Remont muru oporowego i ogrodzenia w ra-
mach zadania pn. Remont muru oporowego i prze-
budowa drogi wewnętrznej do PM 1”.

Wykonawcą zadania została 
Firma Budowlana Twój Dom Piotr 
Chreścionko z Rypina. Zadanie ma 
potrwać do 20 lipca br. Zakres ro-
bót obejmuje m. in. wykonanie: 
rozbiórki istniejącej czapki betono-
wej na murze, rozbiórki uszkodzo-
nych warstw cegieł w murze, wy-
równującej przewiązki betonowej 
na murze, wymiany ogrodzenia 
z siatki na słupkach metalowych 
mocowanych do czapki muru, 
naprawy ściany i istniejącego tyn-
ku, przetarcia tynku zewnętrzne-
go muru i malowanie go, izolacji 
przeciw wilgociowej z powłok bi-
tumicznych, montażu ścieku wód 
deszczowych wzdłuż muru z pre-
fabrykatów betonowych.

(red), fot. UM Rypin
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– Kilkakrotnie próbowałam 
się dowiedzieć od pracowników 
urzędu, gdzie trafiają psy, które 
uda się wyłapać z terenu naszej 
gminy. Niestety, bezskutecznie 
– opowiada Maria Chuderewicz. 
– Błąkających się psów potrzebu-
jących pomocy nie brakuje i moim 

zdaniem należy reagować. Dzwo-
niąc do urzędu w Rogowie czuję, 
że jestem zbywana. Nie przekonu-
ją mnie zapewnienia, że czworo-
nogi trafiają w dobre ręce.

Kobieta zwraca również uwa-
gę na brak profesjonalizmu u osób, 
które zajmują się wyłapywaniem 

bezpańskich psów.
– Jakiś czas temu byłam 

świadkiem, jak panowie zabierali 
zwierzę i muszę przyznać, że mia-
łam wiele zastrzeżeń. Mężczyźni 
nie dysponowali specjalistycznym 
sprzętem, a sposób w jaki pies zo-
stał złapany, również był niewła-
ściwy. Podejście urzędników do 
tego typu zgłoszeń powinno się 
zmienić. Po otrzymaniu stosownej 
informacji należałoby niezwłocz-
nie interweniować. Mam nadzieję, 
że to się zmieni – dodaje Czytel-
niczka CRY.

Kwestię bezdomnych czworo-
nogów reguluje ustawa o ochronie 
zwierząt. Za łapanie bezpańskich 
zwierząt i zapewnienie im odpo-

wiedniej opieki odpowiedzialna 
jest gmina. Obowiązek ten dotyczy 
zarówno zwierząt porzuconych 
jak i zabłąkanych. W tej sprawie 
skontaktowaliśmy się zatem z ro-
gowskim urzędem.

W przesłanej odpowiedzi czy-
tamy: – „Odpowiadając na pytania 
dotyczące problemu bezdomnych 
psów na terenie gminy Rogowo, 
informujemy, że porzucone psy 
w miarę możliwości są chwyta-
ne i umieszczane do zastępczych 
boksów znajdujących się na tere-
nie nieruchomości gminnej. Psy 
mają zapewnione wyżywienie 
i opiekę weterynaryjną. Czworo-
nogi są oddawane ich właścicie-
lom, a w przypadku, gdy nie ma 

możliwości znalezienia dotych-
czasowego właściciela, poszuku-
jemy nowej osoby o dobrym ser-
cu. Gmina Rogowo współpracuje 
z Ośrodkiem Opieki nad Zwierzę-
tami w Węgrowie koło Grudziądza, 
z którym ma podpisaną umowę.

W rozmowie telefonicznej 
pracownik ośrodka potwierdził 
fakt współpracy z gminą, ale przy-
znał również, że dotychczas żadne 
zwierzę z tego terenu do nich nie 
trafiło. Pozostaje mieć nadzieję, 
że historia odławianych psów nie 
kończy się dla nich tragicznie i od-
dawane są w dobre ręce, jak twier-
dzą urzędnicy z Rogowa.

Adam Wojtalewicz
fot. ilustracyjne

Bezdomne psy 
problemem dla gminy?

ROGOWO  W wielu gminach na terenie kraju nie brakuje psów biegających samopas. Losem bez-
pańskich zwierząt żywo zainteresowała się mieszkanka Nadroża, która w tej sprawie skontaktowała 
się z naszą redakcją

Rypin

Remont w szpitalu za 9 mln zł
23 maja w urzędzie marszałkowskim w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie 
umów o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji budynek 
starej szpitalnej kotłowni zostanie 
przebudowany na rzecz nowego 
oddziału rehabilitacji kardiologicz-
nej (powierzchnia użytkowa to 
około 1600 m2). Ponadto nastąpi 
modernizacja i rozbudowa oddzia-
łu dziecięco-noworodkowego oraz 
budowa skrzydła przeznaczone-

go dla przyszpitalnej przychodni. 
Wartość zadania opiewa na kwotę 9 
mln zł. Blisko 5 mln zł to kwota do-
finansowania ze środków UE, z ko-
lei około 4 mln zł to wkład własny 
Szpitala Powiatowego w Rypinie.

Z inicjatywy starosty rypiń-
skiego Zbigniewa Zgórzyńskiego 
oraz dyrektora SP ZOZ w Rypinie 

Michała Jonczynskiego lecznicę 
odwiedził marszałek województwa 
kujawsko-pomorskiego Piotr Cał-
becki oraz przewodniczący sejmi-
ku wojewódzkiego Ryszard Bober 
wraz z radnym sejmiku Pawłem 
Zgórzyńskim. Zaproszeni goście 
mieli możliwość z bliska zobaczyć 
efekty poczynionych inwestycji, 
a także zapoznać się z rozszerzo-
ną ofertą placówki. Samorządowcy 
wizytowali również na drodze po-
wiatowej nr 2217C, na trasie Godzi-
szewy-Dylewo, której przebudowa 
została dofinansowana z funduszu 
EFRR, a także dzięki środkom wła-
snym powiatu rypińskiego.

(ak), fot. 
Starostwo Powiatowe 

w Rypinie

Region

Tragedia w polu
68-letni mężczyzna z Grabówca (powiat brodnicki) 
zginął podczas prac polowych w pobliżu Wrock. Zo-
stał śmiertelnie porażony prądem. Ranne są też dwie 
osoby, które próbowały ratować porażonego.

Do zdarzenia doszło w mi-
niony piątek (25 maja) w miejsco-
wości Grabówiec, na polach po-
między Grabówcem a Wrockami.

– Około godz. 14.50 brod-
nicki dyżurny został poinformo-

wany o wypadku podczas prac 
polowych – informuje rzecz-
nik prasowy brodnickiej policji 
Agnieszka Łukaszewska. – Poli-
cjanci, którzy pojechali na miej-
sce zdarzenia, wstępnie ustalili, 

że 68-letni kierowca ciągnika 
rolniczego zahaczył opryskiwa-
czem zaczepionym do ciągnika 
o linię energetyczną. Niestety 
mężczyzna został śmiertelnie 
porażony prądem.

W zdarzeniu poszkodowane 
zostały również dwie inne oso-
by, które udzielały mu pomocy. 
Kobieta (49 l.) oraz mężczyzna 
(42 l.) z poważnymi obrażeniami 
ciała przetransportowani zostali 
do szpitali. Brodniccy policjanci 
pod nadzorem prokuratora wy-
jaśniają okoliczności tej tragedii.

(nał)

Aboryści do boju
Pod patronatem tygodnika CRY odbędą się w dniach 
2-3 czerwca VII Mistrzostwa Polski we Wspinaczce 
Drzewnej. Organizatorem jest Federacja Arborystów 
Polskich.

Skrwilno

Zmagania będzie można obej-
rzeć w malowniczym skrwileńskim 
parku. Mistrzostwa będą połączone 
z obchodami Dnia Dziecka. Będzie 
to doskonała okazja, aby przyjrzeć 
się z bliska wspinaczkowym zma-
ganiom najlepszych zawodników 
z całego kraju. Pierwszy dzień jest 
przeznaczony na eliminacje. Na 
wszystkich uczestników będzie 

czekać 5 konkurencji eliminacyj-
nych: praca w koronie, wspinaczka 
na czas, ratownictwo, instalacja 
liny i wspinaczka po linie. Najlepsza 
piątka zawodników weźmie udział 
w Konkurencji Mistrzów następ-
nego dnia. Zwycięzca zdobędzie 
tytuł Mistrza Polski we Wspinaczce 
Drzewnej 2018 roku.

(red)
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Z deszczu pod rynnę
WĄPIELSK  Droga za szkołą podstawową w Wąpielsku 
prowadzi do zespołu boisk orlik i kilkunastu gospodarstw. 
Mieszkańcy mają sporo zastrzeżeń co do jej jakości

Prawie dwa tygodnie temu 
przyjechała równiarka. Ubiła, 
wygładziła teren i zasypała albo 
zniwelowała nierówności, tak że 
droga stała się prosta. Ale jest 
coś, co przeszkadza okolicznym. 
Zamiast dziur i kolein pojawiły 
się kamienie, które utrudnia-
ją przejazd, mogą powodować 
uszkodzenie opon samochodo-
wych i rowerowych, łatwo też 
się o nie potknąć. Taki stan rze-
czy dotyczy w mniejszym lub 
większym stopniu także innych 
dróg gruntowych.

– Równiarka wydobyła ka-
mienie, które zostały wcześniej 
użyte do utwardzenia drogi. 
Duże zostały usunięte od razu, 
mniejsze i najbardziej przeszka-
dzające tydzień później, tak by 
droga była mniej niebezpieczna. 
Jej stan znacznie się poprawi 
po deszczu, wówczas grunt roz-
mięknie i kamienie się weń wbi-
ją. Wszystkich usunąć nie moż-
na, bo w ten sposób drogę się 
osłabi i będzie łatwiej ją uszko-
dzić po intensywnych opadach 
czy wiosennych roztopach – 

wyjaśnia Izabela Lewandowska, 
kierownik Samorządowego Za-
kładu Budżetowego przy Urzę-
dzie Gminy w Wąpielsku.

Jest też dobra informacja, 
bo samorząd stara się o pienią-
dze, by wykonać na drodze na-
wierzchnię z prawdziwego zda-
rzenia.

– W planach jest położenie 
asfaltu na tej drodze. Była już 
jedna przymiarka zdobycia fun-
duszy na ten cel z urzędu wo-
jewódzkiego, lecz się nie powio-
dła. Obecnie będziemy się starać 
o pieniądze z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. Czekamy 
na ogłoszenie naboru wniosków. 
Jeśli uda się zdobyć środki do 
polowy lata, jest szansa, że dro-
ga zostanie wybudowana jesz-
cze w tym roku – mówi Dariusz 
Górski, wójt gminy Wąpielsk.

Jak wyjaśnił nam Górski, 
podobnych dróg w okolicy jest 
więcej. Gmina nie jest w stanie 
wyasfaltować wszystkich, bywa-
ją nawet problemy z ich posze-
rzeniem np. wówczas gdy mamy 
do czynienia z gruntami III klasy. 
Ich odrolnienie to skomplikowa-
na i czasochłonna procedura.

Użytkownikom zakamienio-
nej drogi pozostaje cierpliwość 
w oczekiwaniu na deszcze, które 
przydadzą się także uprawom.

Tekst i fot. 
Jolanta Dołęgowska

Gmina Brzuze

Szkoła młodych 
patriotów
Szkoła Podstawowa w Ugoszczu bierze udział w ogól-
nopolskim konkursie pod nazwą „Szkoła młodych pa-
triotów”, którego organizatorami są Studium Prawa 
Europejskiego oraz Instytut Badań nad Demokracją.

Głównym celem tego przed-
sięwzięcia jest krzewienie wśród 
dzieci i młodzieży postaw pa-
triotycznych w kontekście histo-
rii państwa i narodu polskiego. 
Szkoły przystępujące do konkur-
su przyjmują na siebie 7 spośród 
9 proponowanych zadań, a na-
stępnie przesyłają sprawozdania 
z ich realizacji do organizatorów 
akcji, gdzie następuje ich ocena. 
Uzyskanie co najmniej 80% moż-
liwych do zdobycia punktów gwa-
rantuje szkole uzyskanie certyfi-
katu „Szkoły młodych patriotów” 
oraz zaświadczenia ukończenia 
kursu.

– Realizacja zadań konkurso-
wych daje nam wszystkim wiele 
satysfakcji. Nauczyciele w  twór-
czy sposób podejmują kolejne 
wyzwania, uczniowie zaś często 
zaskakują nas swoimi talentami 
i wiedzą. Z dumą obserwujemy 
młode pokolenie, które w róż-
ny i piękny sposób wyraża swój 
szacunek wobec naszej ojczyzny 
– mówi dyrektor szkoły Ewa Cy-
rankowska.

Do tej pory uczniowie ugo-
skiej podstawówki mogli między 
innymi popisać się swoimi umie-

jętnościami plastycznymi, wy-
konując plakat pt. „100. rocznica 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości” oraz zaprezentować swoje 
zdolności recytatorskie w konkur-
sie pod nazwą „Patriotyzm malo-
wany słowem”. W ostatnim czasie 
– 16 maja br., odbył się konkurs 
wiedzy pt. „Historia Polski a pa-
triotyzm”, w którym wzięło udział 
16 reprezentantów klas IV-VII. Za-
kres materiału jaki miłośnicy hi-
storii mieli za zadnie przyswoić 
był bardzo obszerny i obejmował 
okres od chrztu Polski po czasy 
współczesne. Uczestnicy kon-
kursu wykazali się dużą wiedzą, 
umiejętnością kojarzenia faktów, 
wydarzeń i postaci historycznych 
oraz niezawodną pamięcią do dat. 
Zwyciężczynią konkursu w kate-
gorii: klasy VI i VII została Marta 
Kalinowska, zaś w kategorii klasy 
IV i V pierwsze miejsce ex aequo 
zajęli Szymon Wiśniewski i Ana-
stazja Toczek.

Pomysłodawcami oraz orga-
nizatorami konkursu byli nauczy-
ciele historii: dyrektor szkoły Ewa 
Cyrankowska oraz Zbigniew Łuka-
szewski.

(ak), fot. nadesłane

Rypin

Inicjatywa doceniona
Gala jedenastej edycji konkursu o nagrodę marszałka województwa kujawsko-
pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje 
pozarządowe odbyła się 23 maja w Pałacu Bursztynowym we Włocławku. Kon-
kurs odbywa się pod hasłem „Rodzynki z pozarządówki”. Wyróżnienie za akcję 
„Podziel się czekoladką” zdobyło Rypińskie Stowarzyszenie Inicjatywa.

– Działające w kujawsko-po-
morskiem instytucje trzeciego 
sektora to ważni partnerzy sa-
morządowych władz wojewódz-
twa w niemal każdym obszarze 
życia społecznego. Korzystamy 
z ich wiedzy i doświadczenia. Ideą 
konkursu jest wsparcie mniej-
szych organizacji, opierających 
się przede wszystkim na wolon-
tariacie, których interesujące, 
nowatorskie działania mogą być 
inspiracją dla innych ngo-sów – 
podkreśla marszałek Piotr Cał-
becki.

Spośród 23 organizacji, któ-

re złożyły akces do konkursu, 12 
zdobyło wymaganą regulaminem 
liczbę punktów i tym samym za-
kwalifikowało się do drugiego 
jego etapu.

Po przeprowadzonych 
w siedzibach organizacji wizy-
tacjach, kapituła jednomyślnie 
postanowiła zarekomendować 
zarządowi województwa do na-
grody wszystkie 12 wizytowane 
inicjatywy. Zarząd, na posiedzeniu  
2 maja, zgodnie z tą rekomenda-
cją, przyznał 12 równorzędnych 
nagród finansowych wraz z ty-
tułami „Rodzynki z pozarządów-

ki”. W tym gronie jest Rypińskie 
Stowarzyszenie Inicjatywa, które 
dostało 2,5 tys. zł nagrody.

Uroczyste wręczenie na-
gród odbyło się 23 maja w Pałacu 
Bursztynowym we Włocławku. 
W spotkaniu z laureatami wzię-
ła udział członek zarządu woje-
wództwa Aneta Jędrzejewska. 
Galę uświetnił występ Zespołu 
Pieśni i Tańca „Kujawy”. Podczas 
spotkania odbyła się akcja zbie-
rania podpisów pod deklaracją 
z okazji 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

(red)
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Uczestnicy konferencji Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w OstrowitemJan Koprowski

Autorzy zdjęć do albumu

Rypin

Dumne ze swoich pociech
Dzieci z grupy Krokusy z Przedszkola Miejskiego nr 2 już 23 maja świętowały Dzień 
Matki.

Mamy obejrzały piękny pro-
gram artystyczny, który został 
przygotowany pod kierunkiem 
Beaty Dreślińskiej. Dzieci poprzez 

Wydarzenie zaczęło się 
od niespodzianki czyli progra-
mu artystycznego „Pracowite 
pszczółki” w wykonaniu uczennic 
i uczniów klasy 0 ze Szkoły Pod-
stawowej w Ostrowitem.  Występ 
bardzo podobał się publiczności. 
Konferencję rozpoczął dr Jan Ko-
prowski, wójt gminy i autor al-
bumu w jednej osobie. Przywitał 
licznie zgromadzonych gości i za-

powiedział prelekcję dr Zbignie-
wa Brendy pt. „Uwarunkowania 
przyrodnicze w planowaniu prze-
strzennym”.

Zbigniew Brenda zwrócił 
uwagę na interakcję między czło-
wiekiem a środowiskiem. Jeśli 
otoczenie ma wysokie walory es-
tetyczno-krajobrazowe, przyrod-
nicze i architektoniczne, wpły-
wa korzystnie na samopoczucie 

i jakość życia. Ważne jest, by na 
etapie planowania przestrzenne-
go wydobyć te wartości, a jeśli ich 
nie ma, należy je stworzyć.

– Gmina Brzuze to w 80 pro-
centach tereny rolne. W wypadku 
tego typu obszarów  dokonuje 
się analizy, jakie zmiany w śro-
dowisku spowodowało rolnic-
two, np. nadmierne i niewłaści-
we stosowanie środków ochrony 

roślin, jak wyglądają rozwiązania 
w zakresie gospodarki ściekami, 
wskazuje się tereny właściwe do 
zabudowy, czyli te niewchodzące 
w kolizję z wartościowymi obiek-
tami przyrodniczymi – podkreślił 
prelegent.

Kolejną częścią konferencji 
był referat dr Jana Koprowskiego 
„Przyrodnicze podstawy rozwo-
ju gminy Brzuze” i prezentacja 
albumu. Urozmaicony krajobraz 
z licznymi pomnikami przyrody, 
jeziora, mokradła, wielość gatun-
ków zwierząt i roślin, zachowa-
ne zabytki architektury (głównie 
sakralnej) stanowią o niezwykłej 
urodzie terenu gminy. To piękno 
uchwycili autorzy zdjęć: Jan Ko-
prowski, Agnieszka Krauza, Paweł 
Osiński, Dariusz Pawlak, Michał 
Przybylski, Sławomir Stawski 
i Mirosław Zabłocki.

– Wydanie książki o przy-
rodzie gminy było pracochłon-
nym przedsięwzięciem. Dziękuję 
wszystkim współpracownikom 
za zaangażowanie i pomoc, a fo-
tografikom za przekazanie zdjęć 
do publikacji. Wszystkim czytel-

nikom życzę miłej i pożytecznej 
lektury książki, która ma na celu 
ukazanie wyróżniających cech 
krajobrazu i środowiska przy-
rodniczo-kulturowego, które są 
naszym dziedzictwem i powinny 
być powodem dumy i ochrony 
piękna i różnorodności – mówi 
wójt Jan Koprowski.

Wydarzenie podsumował wi-
cewojewoda kujawsko-pomorski 
Józef Ramlau będący pod wraże-
niem talentu autorów fotografii 
i wysokiego poziomu edytorskie-
go publikacji. Wydawcą książki 
jest gmina Brzuze przy wsparciu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Toruniu. Patronat nad kon-
ferencją sprawował tygodnik CRY.

Na zakończenie wszystkich 
uczestników konferencji spotka-
ła kolejna niespodzianka. Każdy 
otrzymał album. Książka będzie 
kolportowana w ramach prowa-
dzonej w gminie edukacji eko-
logicznej i dostępna w bibliote-
kach.

Tekst i fot. 
Jolanta Dołęgowska

Mają się czym chwalić
BRZUZE  22 maja w wiejskiej świetlicy w Brzuzem odbyła się konferencja poświęcona środowisku 
naturalnemu gminy połączona z prezentacją albumu „Przyroda gminy Brzuze i okolic” autorstwa 
Jana Koprowskiego

wiersze i piosenki wyrażały swoje 
uczucia, mówiły po co jest mama, 
za co ją kochają i czego jej życzą. Był 
też wielki tort i upominki wykona-

ne własnoręcznie przez przedszko-
laki. Mamy były wzruszone i dum-
ne ze swoich pociech.

(red), fot. nadesłane
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Generał w mieście
RYPIN  W miniony wtorek w sali sesyjnej rypińskiego magistra-
tu odbyło się spotkanie autorskie z generałem Bogusławem Pac-
kiem, które dotyczyło książki „Wojna hybrydowa na Ukrainie”

Generał Pacek jest bez wąt-
pienia jedną z barwniejszych po-
staci w życiu publicznym. Urodził 
się w niewielkiej wsi Chlebowo 
(gmina Świedziebnia). Wykształ-
cenie zdobył, uczęszczając m. in. 
do rypińskich placówek oświato-
wych. Ukończył Szkołę Podsta-
wową nr 2 przy ulicy Sportowej 
i Liceum Ogólnokształcące przy 
ulicy Kościuszki. Po maturze stu-
diował na Wydziale Filologicznym 
Uniwersytetu Gdańskiego. W ko-
lejnych latach związany był zawo-
dowo z gdańską uczelnią. 

Początkowo Bogusław Pacek 
był niechętnie nastawiony do 
wojska, o czym generał mówił 
podczas wtorkowego spotkania. 
Po przeszkoleniu powołany został 

do zawodowej służby wojskowej 
i powoli zdobywał kolejne stop-
nie awansu. Dowodził Wydziałem 
Żandarmerii Wojskowej w Gdań-
sku, a w późniejszych latach peł-
nił funkcję komendanta Oddziału 
Żandarmerii Wojskowej w Byd-
goszczy. Przez sześć lat kierował 
Mazowieckim Oddziałem Żandar-
merii Wojskowej w Warszawie. 
Pod dowództwem Bogusława 
Packa oddział ten był dwukrotnie 
honorowany mianem przodują-
cej jednostki Sił Zbrojnych i wy-
różniony Znakiem Honorowym 
Sił Zbrojnych RP. Zorganizował 
pierwsze dwie samodzielne żan-
darmskie misje w Kongu oraz 
w Bośni i Hercegowinie.

Służbę wojskową przez lata 

godził z zamiłowaniem do pra-
cy akademickiej. Gen. Pacek jest 
doktorem nauk humanistycznych 
i doktorem habilitowanym nauk 
wojskowych. Na Uniwersytecie 
Jana Kochanowskiego w Piotr-
kowie Trybunalskim uzyskał ty-
tuł profesora nadzwyczajnego. 
W 2012 został Honorowym Oby-
watelem Rypina. Za swoje osią-
gnięcia otrzymał wiele odzna-
czeń. W czerwcu 2014 roku został 
przeniesiony w stan spoczynku, 
lecz w dalszym ciągu pozostaje 
aktywny zawodowo. 

Generał Pacek jest autorem 
20 monografii i ponad 200 ar-
tykułów o tematyce związanej 
z bezpieczeństwem. Podczas spo-
tkania, które poprowadził dyrek-
tor biblioteki Marek Taczyński, 
generał zarysował specyfikę woj-
ny hybrydowej na Ukrainie. Wiele 
czasu podczas dyskusji poświęco-
no również sprawom społeczno-
politycznym. Wyjątkowy gość nie 
szczędził ciepłych słów miastu, 
jego władzom i mieszkańcom.

– Wszystko, co najważniej-
sze dostałem stąd, zawdzięczam 
też mnóstwo rypińskim szkołom. 
Cała nasza rodzina jest symbolem 
możliwości rypińskich – mówił na 
spotkaniu Bogusław Pacek.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

O jeździectwie 
z husarią
Miłośnicy koni oraz zainteresowani historią uczestni-
czyli w spotkaniu z husarią. Wydarzenie zostało zor-
ganizowane 25 maja w rypińskim MOSiR.

Rypin

Ci, których nie przestraszyła 
deszczowa pogoda, mogli spotkać 
się z przedstawicielami Chorągwi 
Husarskiej Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego. Była możliwość 
wysłuchania wielu opowieści, cie-
kawostek oraz pieśni. Obok biega-
ły konie. To nie koniec wydarzeń 
związanych z tymi zwierzętami.  

– Konwencja naszego spotka-
nia przewidywała jeszcze ognisko 
i bardziej biesiadny charakter, 
jednak ze względu na pogodę mu-
sieliśmy zmienić plany. Na szczę-
ście towarzysze husarii przybyli, 
poinformowali nas o swojej pasji 
i ją zaprezentowali. Będzie moż-
na nas jeszcze zobaczyć podczas 
Święta Konia, które planujemy 

zorganizować w gminie Skrwilno, 
która póki co najmocniej końmi 
stoi w całym powiecie – mówił 
podczas spotkania dyrektor Mu-
zeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypi-
nie Andrzej Szalkowski.

Spotkanie zostało zorgani-
zowane w ramach projektu „Ko-
niom Wdzięczni” Stowarzyszenia 
Na Rzecz Rozwoju Gminy Skrwil-
no „Grodzisko”. Projekt jest finan-
sowany ze środków Starostwa 
Powiatowego w Rypinie. Partne-
rami projektu są: Muzeum Ziemi 
Dobrzyńskiej w Rypinie, Gmina 
Skrwilno, Kujawsko-Pomorski 
Związek Hodowców Koni oraz 
MOSiR w Rypinie.

Tekst i fot. (dr)

RYPIN  Ze szkoły do AstroBazy

24 maja uczniowie Zespołu Szkół nr 5 odwiedzili obserwatorium AstroBa-
za. Młodzież poznała jak działają teleskopy słoneczne oraz teleskopy do 
obserwacji planet i Księżyca. Nauczyła się nazw planet Układu Słonecz-
nego i mogła zobaczyć jak działa kopuła i teleskop Meade LX 200. W pro-
gramie astronomicznym pokazane zostały gwiazdozbiory i zdjęcia krateru 
Rypin na Marsie. Zajęcia poprowadził M. Murawski.

(red), fot. nadesłane
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Dzieci przywitały go grom-
kimi brawami, a następnie z za-
partym tchem oglądały ma-
giczne sztuczki. Wszyscy chcieli 
zostać pomocnikami magika. 
Wielkie zainteresowanie wzbu-
dziła sztuczka, podczas której 
magik zamieniał papierki w pie-
niądze lub sprawił, że stolik za-
czął latać.

Było znikanie i pojawianie 
się różnych przedmiotów, a tak-
że zamiana osób w zamkniętej 
skrzyni. Norbert Małkowski za-
mienił się w królika, ale także 
poznał tajemnicę, jak pozbyć się 

jedynek z dziennika. Iluzjonista 
odkrył tajemnicę Ani Celebuckiej, 
która potrafi papierki zamieniać 
w cukierki. Próbował także prze-
ciąć piłą elektryczną panią Asię, 
na szczęście chodziło tylko o jej 
imię napisane na kartce. Dzieci 
jednak z zaskoczeniem, zacie-
kawieniem, ale i przerażeniem 
przyglądały się tej sztuczce. Po-
jawiły się też iluzje optyczne. 
 Pokaz umilała świetnie do-
brana muzyka, która wraz ze 
sztuczkami wprawiły widownię 
w doskonały nastrój.

(ak), fot. nadesłane

Fundacja Otylii Jędrzejczak 
oraz samorząd województwa re-
alizują wspólnie program „Mi-
strzynie w szkołach”. Wśród 350 
uczestniczek znalazły się rów-
nież dziewczęta z Zespołu Szkół 
w Skrwilnie. Od sponsorów tego 
wydarzenia wszystkie dziewczęta 
otrzymały koszulki z logo projek-
tu, soki i upominki.

Oficjalnego rozpoczęcia uro-
czyści dokonali: marszałek woje-
wództwa kujawsko- pomorskiego 
Piotr Całbecki wraz z wójtem gmi-
ny Lubicz Tadeuszem Olszewskim 
oraz Otylią Jędrzejczak. Następnie 
rozpoczęła się lekcja w-f z udzia-
łem mistrzyń. Ze sceny pani Klau-

dia poprowadziła zajęcia przy mu-
zyce – aerobik.

– Mistrzynie ćwiczyły razem 
z dziewczętami. Korygowały ich 
postawę oraz pokazywały pra-
widłowe wykonywanie ćwiczeń. 
Po tej wyczerpującej rozgrzew-
ce przyszedł czas na rozciąganie. 
Wszystkie dziewczęta otrzyma-
ły gumy, przy pomocy których 
wykonywały ćwiczenia siłowe 
i rozciągające. Mistrzynie oczywi-
ście chodziły między ćwiczącymi, 
udzielając im fachowych wskazó-
wek. Po zakończeniu tej specjal-
nej lekcji prowadzące usiadły na 
scenie i odpowiadały na liczne 
pytania dziewcząt, które dotyczy-

ły zarówno sfery zawodowej jak 
i prywatnej – mówi Joanna Wierz-
chowska z ZS w Skrwilnie.

Impreza w Grębocinie zakoń-
czyła się rozmową motywacyjną 
i wspólnymi zdjęciami. Mistrzynie 
bardzo chętnie rozdawały auto-
grafy oraz pozowały dziewczętom. 
Po spotkaniu wszystkim pozostały 
miłe wrażenia oraz wiele pamiąt-
kowych fotek i selfie ze sport-
smenkami.

Nie byłoby tego spotkania, 
gdyby nie inicjatywa i sponsoring 
wójta gminy Skrwilno, Dariusza 
Kolczyńskiego, dzięki któremu 
wyjazd odbył za darmo.

(ak), fot. nadesłane

Trudnych do interpretacji 
wierszy wysłuchało jury w skła-
dzie: Justyna Motylewska – in-
struktor RDK, Grzegorz Ziomek 
– dyrektor RDK, proboszcz 
skrwileńskiej parafii ks. Wła-
dysław Jagiełło oraz sekretarz 
gminy Skrwilno Janusz Szmyt-
kowski. Recytatorzy zaprezen-
towali bardzo wysoki poziom. 
W trakcie obrad jury był czas na 
wymianę wrażeń oraz słodki po-
częstunek.

Pierwsze miejsce ex aequo 
zajęły: Sandra Wiśniewska ze 
Skrwilna, która zaprezentowała 
utwór św. Jana Pawła II „A gdy 
przyszedł Dawid do ziemi ma-
cierzystej…” oraz Wiktoria Kra-
jewska z Gimnazjum Powia-

towego w Rypinie recytująca 
wiersz Bogdana Balcerowicza 
„Santo Subito”. Drugie miejsce 
otrzymał Maciej Janiszewski, 
który zadeklamował fragment 
„Tryptyku rzymskiego” św. Jana 
Pawła II.

Wyróżnienia otrzymali: 
z gimnazjum w Skrwilnie: Izabela 
Majewska, Aleksandra Tuchalska 
i Wiktoria Zalewska oraz z Gim-
nazjum Powiatowego w Rypinie: 
Julia Szachmytkowska i Natalia 
Zurel. Uczniowie otrzymali dy-
plomy oraz nagrody książkowe. 
Nad przebiegiem konkursu czu-
wała organizatorka – polonistka 
Joanna Wierzchowska.

(ak)
fot. nadesłane

Tajemnice iluzji w szkole
Skrwileński Zespół Szkół odwiedził niezwykły gość 
z Ukrainy, który zaprezentował pokazy iluzjonistycz-
ne.

Skrwilno

W-f w mistrzowskim towarzystwie
15 maja w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Grębocinie odbyła się specjalna 
lekcja wychowania fizycznego z udziałem mistrzyń sportu: Otylii Jędrzejczak, Ka-
roliny Karasiewicz, Igi Baumgart-Witan, Oktawii Nowackiej, Luizy Złotkowskiej 
i Patrycji Maliszewskiej. Udział w zajęciach wzięły także dzieci z gminy Skrwilno.

Skrwilno

Recytowali na cześć Jana pawła II
SKRWILNO  W miniony piątek w rocznicę urodzin papieża w gimnazjum w Skrwilnie odbył się już po raz 
trzeci konkurs recytatorski dedykowany patronowi szkoły – św. Janowi Pawłowi II. Do konkursu zaproszeni 
zostali uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych z powiatu rypińskiego
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Więcej czasu na składanie wniosków

Do 15 czerwca został wydłużony termin składania wniosków 
o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2018 rok. Przedłużony 
termin dotyczy zarówno płatności bezpośrednich, jak i płat-
ności obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 
2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, 
ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowisko-
wych). Do 15 czerwca rolnicy będą również mogli dokonywać 
zmian we wniosku bez narażania się na sankcje. Do 24 maja 
rolnicy złożyli 765,26 tys. wniosków przez internet. 

Zmiany w nowych paszportach

Do konsultacji międzyresortowych trafił projekt 

dotyczący nowych paszportów. Zmiany zakłada-

ją m.in. wprowadzenie oznaczeń dla osób niewi-

dzących i niedowidzących. W okładce dokumentu 

pojawi się słowo „paszport” napisane za pomocą 

Braille’a. Wzór nawiązuje do obchodzonej w tym 

roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę nie-

podległości. Wprowadzenie nowych paszportów 

nie wiąże się z koniecznością wymiany obecnych 

dokumentów. Ich ważność upłynie dopiero w ter-

minie określonym w dokumencie.

Lepsza ściągalność alimentów

W ubiegłym tygodniu minister Elżbieta Rafalska 
przedstawiła projekt zmian w ramach tzw. pakietu 
alimentacyjnego. Zaproponowane rozwiązania to 
m.in. skuteczniejsza aktywizacja zawodowa dłuż-
ników alimentacyjnych, umożliwienie prowadzenia 
egzekucji z diet otrzymywanych przez dłużników ali-
mentacyjnych, sankcje dla pracodawców za nielegalne 
zatrudnienie dłużnika alimentacyjnego czy podwyż-

szenie kryterium dochodowego uprawniającego do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 800 zł. 
Teraz projekt trafi do konsultacji międzyresorto-

wych i społecznych.

Więcej uprawnień 
Straży Marszałkowskiej

20 maja weszła w życie ustawa o Straży Marszałkowskiej, która rozszerza kompe-tencje tej służby. Funkcjonariusze, wykonu-jąc zadania, mogą wydawać polecenia oso-bom, których zachowanie stwarza lub może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa, legitymować, dokonywać kontroli osobistej, a także przeglądać zawartość bagaży. Przy-sługuje im też prawo użycia lub wykorzy-stania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Służba więzienna zajmie się dozorem elektronicznym

Prezydent podpisał ustawę, która zakłada, że minister spra-
wiedliwości będzie mógł powierzyć służbie więziennej zadania 
podmiotu dozorującego, polegające m.in. na wykonywaniu przez 
funkcjonariuszy i pracowników SW całodobowych patroli inter-
wencyjnych na terenie całego kraju oraz zabezpieczeniu środ-
ków transportu, łączności i transferu danych. Ustawa wejdzie 
w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu 
ogłoszenia.

Zgłoś najlepszego nauczyciela

Do końca lipca można zgłaszać kandydatury 
nauczycieli do marszałkowskich nagród Lider 
Edukacji. Mogą to zrobić podmioty prowa-
dzące szkoły, przedszkola lub inne placówki 
oświatowe, publiczne i niepubliczne, dyrekto-
rzy tych instytucji, związki zawodowe i orga-
nizacje pozarządowe. Osiemnastkę najlepszych 
w minionym roku szkolnym pedagogów wskaże 
powołana przez marszałka województwa kapi-
tuła konkursowa. Regulamin i wzór wniosku na 
stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl. 

Firmy poniosą odpowiedzialność za przestępstwa 

Skuteczne pociągnięcie do odpowiedzialności karnej firm, które 
np. spowodowały skażenie środowiska i dotkliwe kary finanso-
we dla wielkich korporacji, jeśli te ukrywają istotne usterki swych 
wyrobów, przewidują nowe przepisy przygotowane przez resort 
sprawiedliwości. Zmiany obejmują m.in. zlikwidowanie wymogu 
uprzedniego prawomocnego skazania osoby fizycznej, jako warun-
ku odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Do wytoczenia sprawy 
np. nieuczciwej spółce wystarczy prokuratorskie ustalenie, że doszło 
w niej do popełnienia przestępstwa. Kwestia osobistej odpowiedzial-
ności karnej konkretnej osoby będzie rozstrzygana przez sąd nieza-
leżnie od postępowania w sprawie nałożenia kary finansowej na pod-
miot zbiorowy, ale z założenia w ramach jednego procesu. Ponadto 
wysokość kary pieniężnej zostanie podniesiona do granic od 30 tys. do 
30 mln zł. Kara nie będzie zawierać odniesienia do osiągniętego przy-
chodu. Wprowadzona zostanie możliwość umorzenia postępowania, je-
żeli nawet najniższa z możliwych kar byłaby zbyt surowa za pojedyncze 
przewinienie.
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Sprzedawcy paliw 
pod lupą

PRAWO  Rolnicy obawiają się, że zmiany w ustawie o zwrocie 
podatku akcyzowego uderzą w nich

Rząd chce wprowadzić nowe-
lizację ustawy o zwrocie podatku 
akcyzowego dla rolników. Projekt 
poddano konsultacjom. Gospoda-
rzom nie podoba się to, że mogą 
niechcący stać się celem dla orga-
nów państwa. Chodzi o sytuację, 
gdy rolnik kupi olej napędowy od 
firmy, która np. oszukuje na VAT. 

Organizacje rolnicze uznają, 
że rolnik może sprawdzić czy fir-
ma sprzedająca mu olej widnie-
je w rejestrach, okazuje licencje 
i certyfikaty. Jeśli tak jest, wów-
czas nie ma powodów, by nie ufać 
sprzedawcy. Ale kto jest w stanie 

stwierdzić, czy dana firma płaci 
podatki? Teoretycznie można na 
przykład zażądać wydania przez 
urząd skarbowy zaświadczenia, 
że dana firma jest zarejestrowa-
nym podmiotem prowadzącym 
działalność gospodarczą w zakre-
sie wyrobów akcyzowych. „Tylko 
ile takie procedury trwają?” - do-
pytuje w piśmie do resortu finan-
sów samorząd rolniczy. „A to, że 
sprzedawca jest zarejestrowa-
nym podmiotem prowadzącym 
działalność niekoniecznie ozna-
cza, że opłaca w należytej wyso-
kości podatek. Naszym zdaniem 

to Państwo powinno zadbać, aby 
z rynku zniknęły podmioty dzia-
łające w szarej strefie. Dlatego też 
kategorycznie odrzucamy zmia-
ny zaproponowane w niniejszym 
projekcie.” 

Po co planuje się zmieniać 
prawo? Krajowa Administracja 
Skarbowa podczas kontroli po-
datkowych zauważyła wiele nie-
prawidłowości. Obecne przepisy 
nie przewidują kar, gdy rolnik wy-
korzystywał paliwa, od których 
wcześniej nie zostały zapłacone 
należne podatki. 

(pw)

Ochrona środowiska

Pilnuj godzin oprysków
Miliony pszczół wymarły w ostatnich dniach na Kaszubach. Wszystkiemu winien 
był jeden, przeprowadzony w niewłaściwym momencie, zabieg chemizacyjny. 

Pszczoły potraktowane 
środkami chemicznymi nie po-
trafiły odnaleźć drogi do ula. Te, 
którym udało się wrócić, były 
zabijane przez inne pszczoły, 
ponieważ wyczuły od nich dziw-
ny zapach i odebrały to jako za-
grożenie dla kolonii. To smutne 
wydarzenie zbiegło się w czasie 
z ogłoszeniem przez ONZ 20 
maja Światowym Dniem Pszczo-

ły. W Polsce przyjęto z tej oka-
zji Narodową Strategię Ochrony 
Owadów Zapylających.

Przypadków podobnych jak 
na Kaszubach nie jest w Polsce 
zbyt wiele. O wiele gorzej jest 
na przykład w USA, gdzie rolni-
cy opierają się niemal wyłącznie 
na chemii. W Polsce wystarczy, 
by gospodarze stosowali się do 
ogólnie przyjętych zasad doty-

czących godziny wykonywania 
zabiegów. Opryski należy prze-
prowadzać dopiero po powrocie 
owadów do uli. Poza tym nie 
stosuje się preparatów toksycz-
nych dla pszczół w okresie kwit-
nienia roślin uprawnych oraz 
w uprawach, w których wystę-
pują kwitnące chwasty. 

(pw)

Finanse

Rywalizacja o premię
Od 18 czerwca do 17 lipca można będzie ubiegać się o pomoc na restrukturyzację 
małych gospodarstw. Do zdobycia premia w wysokości 60 tys. zł. 

W tym roku złagodzono wy-
mogi, które musi spełnić rolnik 
starający się o premię. Wystarczy, 
by był on ubezpieczony w KRUS 
przez co najmniej 2 miesiące 

poprzedzające miesiąc złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy 
oraz by w okresie 12 miesięcy po-
przedzających miesiąc złożenia 
wniosku nie prowadził działal-

ności potwierdzonej wpisem do 
Centralnej Ewidencji i Informa-
cji o Działalności Gospodarczej. 
Poza tym trzeba posiadać mini-
mum 1 hektar ziemi, przygoto-
wać biznesplan i zrealizować go. 

Wnioski będą poddawane 
ocenie. W zależności od liczby 
uzyskanych punktów, otrzyma-
ją dofinansowanie lub nie. Do 
wzięcia są premie w wysokości 
60 tys. zł (wypłacane w dwóch 
ratach). Pierwsza transza to  
80 proc. kwoty, a po zrealizowa-
niu biznesplanu otrzymuje się 
resztę. Wysokość wydatków na 
inwestycje w środki trwałe musi 
wynieść co najmniej 80 proc. 
kwoty pomocy.

(pw), fot. ilustracyjne

Po trochę gotówki
Pożyczenie niewielkiej kwoty z niewielkim oprocen-
towaniem – taką pomoc oferuje Fundacja Wspoma-
gania Wsi.

Finanse

Fundacja działa od 1999 roku 
i powstawała na mocy dekretu 
kardynała Józefa Glempa, który 
pochodził z naszego regionu. Jej 
zadaniem jest wspieranie miesz-
kańców wsi. Mikropożyczki są 
przeznaczone dla osób z terenów 
wiejskich, które mają zarejestro-
waną działalność gospodarczą. 
W woj. kujawsko-pomorskim 
można uzyskać 10 tys. zł lub 30 
tys. zł pożyczki, w zależności od 

tego, jak długo prowadzona jest 
działalność. Pieniądze oddaje się 
przez 24 lub 36 miesięcy. Można je 
wykorzystać na rozkręcenie usług 
transportowych, pielęgniarskich, 
sprzątających itd. Wystarczy do-
bry pomysł. Pożyczki są bardzo 
nisko oprocentowane. Zaintere-
sowani tą ofertą powinni zgłosić 
się do terenowych doradców fun-
dacji (najbliżej w Brodnicy). 

(pw)

Czekając na blachy
Rolnicy, którzy rejestrują nowe maszyny w staro-
stwach powiatowych, muszą uzbroić się w cierpli-
wość z dwóch powodów. Pierwszy to niesprawność 
systemu komputerowego, drugi – zwiększenie liczby 
rejestracji nowych pojazdów o kilkadziesiąt procent.

CEPiK

Tylko w kwietniu liczba re-
jestracji nowych samochodów 
i innych pojazdów do 3,5 tony 
wzrosła o 30 proc.! A na dodatek 
kłopoty sprawia Centralny Sys-
tem Ewidencji Pojazdów i Kie-
rowców, zwany w skrócie CEPiK-
iem. System komputerowy miał 
pierwotnie usprawnić rejestra-
cję, a stało się odwrotnie. W li-
stopadzie ubiegłego roku wpro-
wadzono co prawda znaczące 
poprawki, ale nie przyniosły 
oczekiwanych efektów. W nie-
których starostwach na rejestra-

cję pojazdu trzeba czekać nawet 
miesiąc. Kolejki są zjawiskiem 
powszechnym. Część urzędów 
wprowadziła zapisy internetowe, 
by petenci nie tracili czasu na 
stanie w ogonkach. 

Na koniec ciekawostka – 
w tym miesiącu padł rekord szyb-
kości w rejestracji pojazdu przy 
pomocy CEPiK. Jeden z urzędni-
ków w Kaliszu dokonał tego w  
7 minut i 12 sekund. Życzymy 
sobie, by takie rekordy stały się 
powszechne.

(pw)

Roślina z taśmą
Opaski noszone na nadgarstku, które mierzą funkcje 
życiowe, to już sprawdzony wynalazek. Teraz taśmy 
oceniające stan roślin wkraczają do rolnictwa. 

Nowinki

Młodzi naukowcy z Uniwer-
sytetu Iowa w USA skonstruowali 
czujnik, który mierzy, czy rośli-
na posiada wystarczające zapasy 
wody oraz odpowiedni poziom 
azotu. Czujniki mocowane są 
na taśmach, a te przyklejane są 
do liści. Wszystkie sensory łączy 
przewód. Potrafią one zareje-
strować przepływ wody w poje-
dynczej roślinie, nawet jeśli przy-

mocować je do dwóch różnych 
liści.

Obecnie projekt taśmy jest 
w fazie testów. Otrzymał potężny 
zastrzyk finansowy od rządu USA, 
który liczy na komercyjne wyko-
rzystanie pomysłu. Być może za 
kilka lat dzięki taśmie rolnik bę-
dzie mógł mieć wiedzę o każdej 
roślinie na swojej plantacji.

(pw)
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Kilka pytań o… wysokość pensji 
ADWOKAT RADZI  W tym numerze omawiamy kwestię możliwości zakwestionowania wysokości 
pensji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

R E K L A M A

Adwokat Anna Krawczyk-Koź-
mińska, prowadząca Kancelarię Ad-
wokacką w Wąbrzeźnie (ulica Wol-
ności 4, tel. 663 018 891), w formie 
przystępnych pytań i odpowiedzi 
przybliża Czytelnikom zawiłości 
prawa. 

– Czy ZUS może kwestiono-
wać wysokość pensji?

– Tak. Pomimo że wysokość 
pensji uzgadniana jest przez pra-
cownika i szefa firmy i teoretycznie 
nikt nie powinien się do tego wtrą-
cać, to zdarzają się sytuacje, kiedy 
ZUS stwierdza, że pensja została 
określona na niewłaściwym pozio-
mie i kwestionuje jej wysokość.

– O jakie sytuacje może cho-
dzić?

– Przede wszystkim doty-
czy to ustalania pensji dla osób, 
które w oparciu o taką zawyżoną 
stawkę dostają następnie zasi-

łek z ZUS-u w wyższej wysokości. 
W pierwszej kolejności chodzi za-
tem o kobiety w ciąży, ale nie tylko, 
ponieważ może dotyczyć to także 
innych osób, które korzystają z za-
siłków chorobowych.

– Na jakiej podstawie ZUS 
kwestionuje wysokość wynagro-
dzenia?

– Zgodnie z Kodeksem Pra-
cy, pensja powinna być godziwa, 
ale ta godziwość nie dotyczy tylko 
tego, żeby nie była zbyt niska, ale 
nie może również być zbyt wysoka 
w stosunku do kwalifikacji jakie ma 
dana osoba i zakresu obowiązków, 
które wykonuje.

– W jakich zatem przypad-
kach możemy spodziewać się in-
gerencji ZUS-u?

– Po pierwsze wówczas, gdy 
osoba o niskich kwalifikacjach zo-
staje zatrudniona z płacą znacznie 

wyższą niż inne osoby w danej fir-
mie wykonujące podobną pracę. 
Przykładowo wszystkie ekspe-
dientki w sklepie zarabiają 2,5 tys. 
zł brutto, a nowo zatrudniona pod-
pisuje umowę na 5 tys. zł i po krót-
kim czasie udaje się na zwolnienie 
lekarskie związane z ciążą. Podejrz-
liwość ZUS-u wzbudzi też sytuacja, 
gdy ktoś otrzymuje pensję znacz-
nie wyższą niż przeciętna w danym 
mieście czy powiecie, np. wszyscy 
kelnerzy w małym mieście zarabia-
ją pensję minimalną, a jeden z nich 
zatrudniony został za pensję dwu-
krotnie wyższą, po czym udał się 
na zasiłek.

– Czy dotyczy to tylko nowo 
zatrudnionych osób czy także 
dłużej pracujących pracowni-
ków?

– ZUS bardzo często kwestio-
nuje także nagłe zwyżki pensji 

osób, które zarabiały mniej i nagle, 
bez zmiany zakresu obowiązków, 
zaczynają zarabiać dużo więcej, np. 
asystentka zarabia w firmie 3 tys. 
zł, a po zajściu w ciążę jej pensja zo-
staje zwiększona do 7 tys. zł i chce, 
aby od takiej pensji naliczany był 
zasiłek macierzyński. 

– Jak wygląda procedura 
kwestionowania wysokości pen-
sji?

– ZUS ustala, ile jego zdaniem 
właściwa pensja powinna wynosić. 
Bada okoliczności zatrudnienia da-
nej osoby albo nagłej zwyżki pen-
sji. Ustala czy nie jest to znajomy 
lub rodzina właściciela firmy. Jeżeli 
uważa, że pensja była zawyżona, 
wydaje decyzję ustalającą, iż pod-
stawa wymiaru składek, a co zatem 
idzie podstawa wymiaru zasiłku 
macierzyńskiego lub chorobowego, 
była niższa. 

– Jakie są tego konsekwen-
cje?

– Trzeba zwracać zawyżony 
zasiłek za cały okres nie objęty 
przedawnieniem, czyli w praktyce 
zwykle za cały okres pobierania 
tego świadczenia.

– Czy można przed tym się 
jakoś obronić?

– Tak. Można wnieść odwoła-
nie do sądu. Z mojej praktyki wni-
ka, że istnieje kilka skutecznych 
linii obrony w takiej sytuacji. Są to 
jednak sprawy bardzo trudne do 
wygrania, dlatego ocena realnych 
szans na powodzenia takiego od-
wołania zależy zawsze od okolicz-
ności konkretnego przypadku. 

adw. Anna 
Krawczyk-Koźmińska

Prawo

RODO – ewolucja czy rewolucja?
W piątek w całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce, zaczęły obowiązywać nowe 
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). I co teraz?

Po stronie administratorów 
danych osobowych nowe prawo 
wiąże się z wieloma obowiązkami, 
które – zwłaszcza na początku – 
mogą przytłaczać. Należy jednak 
pamiętać, że to przede wszystkim 
reforma dla nas. Reforma prooby-
watelska, która daje nam wszyst-
kim szereg nowych praw, z których 
musimy nauczyć się korzystać. Ale 
musimy też nabyć przekonanie, że 
prywatność jest wartością, o którą 
musimy dbać nawzajem.

Rewolucja w świadomości
RODO nie sprawiło, że nagle 

obudziliśmy się w innej rzeczywi-
stości, że świat jest inny. Wejście 
w życie RODO wywołało jednak 
ogromne zainteresowanie wokół 

tematu ochrony danych osobo-
wych. I to jest pierwszy, niewąt-
pliwy sukces tej reformy. Nasza 
rzeczywistość nie ulegnie zmianie 
tylko dlatego, że weszło w życie 
nowe prawo. Zmieni się ona dopie-
ro, kiedy zajdzie zmiana w świado-
mości. Zmiana w nas wszystkich.

– RODO nie będzie żadną re-
wolucją, jeśli nie dokona się ona 
w naszych głowach, jeśli nie zajdzie 
rewolucja w świadomości, jeśli nie 
zdamy sobie sprawy, nie nabierze-
my przekonania, że prywatność 
jest wartością, którą należy chro-
nić, że ochrona danych osobowych 
dotyczy nas wszystkich i wszyscy 
musimy o to dbać – mówi Jakub 
Płodzich z Ministerstwa Cyfryza-

cji.
RODO? Start!
Ogólne Rozporządzenie 

o Ochronie Danych Osobowych 
2016/679 (RODO) obejmuje swoim 
zastosowaniem wszystkie pod-
mioty prywatne i publiczne, któ-
re przetwarzają dane osobowe 
i w praktyce większość procesów 
przetwarzania danych. Główny 
cel reformy to lepsza ochrona na-
szych danych, ale i uwrażliwienie 
na to, że dane osobowe powinny 
być dobrze zabezpieczone.

Aby ułatwić życie wszystkim, 
których dotyczą nowe przepisy, 
Ministerstwo Cyfryzacji przygo-
towało m.in. przewodniki, ulot-
ki oraz filmy informacyjne „Oto 

RODO” (dostępne na You Tube). 
Nie daj się nabrać
Resort zwraca też uwagę na 

konieczność zachowania najwyż-
szej ostrożności w reagowaniu na 
wszelkie otrzymywane wiadomo-
ści związane z dostosowaniem or-
ganizacji do RODO. 

– Z informacji, jakie otrzy-
mujemy wynika, że obok licz-
nych wiadomości informujących 
o przetwarzaniu danych osobo-
wych są również takie, które mogą 
być ukierunkowane na oszustwa – 
ostrzegają urzędnicy.

Do wiadomości takich nale-
żą w szczególności: 

• Informacje zawierające linki 
bądź załączniki z dokumentami 
z których skorzystanie zapew-
nić ma pozornie pełną zgodność 
z RODO, a faktycznie może skutko-
wać zainstalowaniem tzw. wirusa.

Co zrobić, gdy taką wiadomość 
dostaniemy? Trzeba dokładnie się 
z nią zapoznać. Nie należy reago-
wać na wiadomości lub SMS-y 

z niewiadomego lub podejrzanego 
źródła.

• Oferty usług doradczych 
w obszarze ochrony danych oso-
bowych z informacją, że odmowa 
skorzystania z usług skutkować 
może złożeniem skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych. Może to być próba oszu-
stwa.

• Nieprawdziwe informacje 
o prawnej konieczności nabycia 
szaf zapewniających zgodność 
z RODO, krat w oknach, szczegól-
nych kategorii niszczarek, nakła-
dek na ekrany monitorów, kłódek 
oraz innych dedykowanych RODO 
rozwiązań. RODO nie stawia takich 
wymogów.

• Informacje o obowiązko-
wych egzaminach na Inspektorów 
Ochrony Danych, obowiązkowych 
certyfikatach oraz obowiązko-
wych szkoleniach. RODO nigdzie 
nie mówi o obowiązkowych egza-
minach czy szkoleniach.

Ministerstwo Cyfryzacji
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 Lipno
 3 czerwca przy PUK Arenie planowany jest piknik rodzinny z okazji Dnia 

Dziecka. Impreza ruszy o 11.00. W programie m.in. pokazy konne, lepienie z gliny, 
quizy, konkursy, pokazy policji, straży i WOPR-u oraz zabawy sportowe. O 17.00 
rozpocznie się piknik dla dorosłych mieszkańców. Gwiazdą wieczoru będzie Tomasz 
Słota, znany jako TaLLib. Wstęp wolny. 

 21 czerwca w tym samym miejscu mieszkańcy będą mogli oficjalnie powitać 
lato, biorąc udział w imprezie pod hasłem „Koncert na łące”. Początek o 18.00. W pro-
gramie m.in. konkurs na najpiękniejszy wianek, warsztaty pieczenia podpłomyków, 
zabawy i konkursy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Same Suki. Grupa wykonuje 
muzykę folk. Formacja pojawi się na scenie około 21.00. Organizatorem wydarzenia 
jest Stowarzyszenie „Zielona Lipa”.

 Wąbrzeźno
 „Dziecięce pasje” – to tytuł wystawy, której autorami są młodzi adepci sztuk 

plastycznych. Otwarcie ekspozycji odbędzie się w Wąbrzeskim Domu Kultury 4 czer-
wca o godzinie 17.00. Wstęp wolny. 

 5 czerwca w godz. 9.00-17.00 na pl. Jana Pawła II planowany jest „Jarmark sta-
roci”. 

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

 8 czerwca w godz. 9.00-18.00 na pl. Jana Pawła II planowany jest Jarmark Eko-
logiczny. Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają lokalnych wytwórców 
produkujących metodami ekologicznymi, artystów, rzemieślników oraz podmioty 
podejmujące różnego rodzaju inicjatywy lokalne (koła gospodyń, stowarzyszenia). Mile 
widziani są też ogrodnicy oraz rolnicy, którzy zaprezentują mieszkańcom Wąbrzeźna 
i przyjezdnym gościom swoje plony. Zwieńczeniem imprezy będzie, rozpoczynający 
się od godziny 16.30, II maraton zumby pod okiem Katarzyny Sumińskiej, który orga-
nizowany jest w ramach Dni Wąbrzeźna. Podczas imprezy odbędą się również konkursy 
ekologiczne i kulinarne. Bliższych informacji udziela Dorota Otremba, kierownik Działu 
Animacji Kultury WDK, tel. 535 436 071. Zgłoszenia są przyjmowane do 31 maja. 

 Tego samego dnia o 17.00 w domu kultury zostanie otwarta wystawa war-
szawskiego malarza Andrzej Sobczyka. Ekspozycja nosi tytuł „Wąbrzeźno w malar-
stwie”. Wstęp wolny. 

 10 czerwca o 10.00 na pl. Jana Pawła II rozpocznie się Miejska Wystawa Za-
bytkowych Motocykli. Impreza odbywa się w ramach Dni Wąbrzeźna. Atrakcją będą 
konkursy, m.in. najwolniejsza jazda, najgłośniejszy i najcichszy motocykl. Podczas 
wystawy wybrany zostanie najstarszy i najoryginalniejszy motocykl. Karta zgłoszenia 
oraz bliższe informacje w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24 lub 
535 436 071. Zgłoszenia przyjmowane są pocztą tradycyjną oraz drogą mailową pod 
adresem: animacja@wdkwabrzezno.pl do 4 czerwca. Wpisowe wynosi 5 zł. 

 WDK zaprasza 11 czerwca o godz. 18.00 najmłodszych i nieco starszych na niesa-
mowite i pełne zaskakujących zdarzeń spotkanie z Iluzjonistą Apollino. Bilety w cenie 
10 zł/ os. do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00.

 15 czerwca Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza najmłodszych do udziału 
w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej „Uśmiechnięte nutki”. Spotkanie 
z piosenką skierowane jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów zerówek. 
Celem festiwalu jest rozbudzenie zamiłowania do śpiewu, integrowanie środowisk 
przedszkolnych oraz wspólna zabawa. Osoby zainteresowane udziałem w przeglądzie 
zobowiązane są do nadesłania wypełnionej karty zgłoszenia do 1 czerwca br. na adres 
organizatora.

 Rypin
 W sobotę 25 sierpnia na placu przy ul. Nowy Rynek w Rypinie zagrają rockowe 

kapele w ramach szóstej edycji festiwalu „Riff Master”. Gwiazdą wieczoru będzie Leni-
wiec. Zespół pochodzi z Jeleniej Góry. Wykonuje muzykę z pogranicza punk-rocka, 
reggae i ska. Grupa wylansowała takie przeboje jak: „Piosenka dla zapowietrzonego” 
czy „Droga”. W 2013 roku ukazał się album „Rozpaczliwie wolny”, w którym muzycy 
wykorzystali teksty Edwarda Stachury. Dorobek Leniwca zamyka krążek „Raj” z 2016 
roku. 

 Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Filmów Amatorskich „Stopklat-
ka”. Prace można nadsyłać do 27 sierpnia. Konkurs adresowany jest przede wszystkim 
do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 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 maksymalnie dwie produkcje. Organizatorzy przewidzieli pulę 
nagród finansowych i rzeczowych. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Kulturalne świętowanie
REGION  Między 1 a 10 czerwca w woj. kujawsko-pomorskim 
zaplanowano szereg imprez związanych ze świętem woje-
wództwa. Co czeka na mieszkańców? 

Święto województwa od-
bywa się co roku, na pamiątkę 
wizyt w naszym regionie Jana 
Pawła II. Za każdym razem urząd 
marszałkowski, w porozumieniu 
z partnerami, organizuje pikniki, 
koncerty, festyny w różnych czę-
ściach kujawsko-pomorskiego.

Tegoroczna impreza ruszy 
1 czerwca. W Toruniu, na placu 
za urzędem marszałkowskim, 
planowany jest nocny pokaz ba-
lonów. Jedną z głównych atrakcji 
będzie plenerowy koncert „Pod 
Wspólnym Niebem” z udziałem 
gwiazd (2 czerwca na toruńskich 
Jordankach). Piosenki, których 
motywem przewodnim będzie 
niebo, zaśpiewają między innymi: 
Justyna Steczkowska, Stanisław 
Soyka, Natasza Urbańska, Skubas 
i Sławek Uniatowski. Dzień później 
na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej 
podczas koncertu „Wyspa kina” 
usłyszymy muzykę z filmów krę-
conych w regionie. Wystąpią mię-

dzy innymi: Wojciech Waglewski, 
Sonia Bohosiewicz, Janusz Radek, 
Daria Zawiałow, Buslaw, Justyna 
Święs i Joanna Czajkowska-Zoń.

W toruńskim Centrum Kul-
tury Dwór Artusa 6 czerwca od-
będzie się impreza „Pory Roku 
Vivaldiego z Mistrzem” z udzia-
łem Orkiestry Kameralnej „Ca-
pella Bydgostiensis”, skrzypka 
Jana Staniendy oraz uczniów 
szkół muzycznych. Tego same-
go dnia w Amfiteatrze Opery 
Nova w Bydgoszczy zaplanowa-
no koncert plenerowy „Operowe 
rendez-vous” w wykonaniu so-
listów, chóru i orkiestry Opery 
Nova pod batutą Macieja Figasa 
i Piotra Wajraka.

Ciekawie zapowiada się 
8 czerwca w Chełmnie. O 17.00 na 
rynku zaśpiewa Majka Jeżowska. 
Godzinę później planowana jest 
potańcówka międzypokolenio-
wa, a o 19.00 wystąpią tancerze: 
Jan Kliment i Lenka Klimentowa. 

Gwiazdą wieczoru będzie Anita 
Lipnicka. Artystka pojawi się na 
scenie o 20.30. 

Dzień później warto wybrać 
się do Grudziądza na Astrofe-
stiwal. Wydarzenie na Błoniach 
Nadwiślańskich będzie obfitować 
w takie atrakcje jak: multimedial-
na podróż na Marsa czy muzycz-
ne show astronomiczne. Na ko-
niec, o 22.00, na scenie pojawi się 
zespół Feel, znany z takich prze-
bojów jak: „Jak anioła głos” czy 
„No pokaż na co cię stać”. Tego 
samego dnia, o 19.30, na Starym 
Rynku we Włocławku wystąpi Na-
talia Kukulska. Z kolei 10 czerw-
ca w Inowrocławiu, około 19.30, 
w Parku Solankowym zaśpiewa 
Krystyna Prońko. 

Wstęp na wszystkie wydarze-
nia jest bezpłatny. Szczegółowy 
program imprezy można znaleźć 
na stronie www.kujawsko-po-
morskie.pl. 

(ToB)

Region

Marszałkowskie laury
W czerwcu zostaną przyznane Nagrody Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Najwięcej, bo 
31 zgłoszeń, dotyczy kultury. 

To najbardziej prestiżowe 
wyróżnienia, przyznawane za 
najwartościowsze dokonania 
w istotnych obszarach działal-
ności publicznej i społecznej, 
profesjonalnej i biznesowej.

– Nagrody trafią jak zwy-
kle w ręce najlepszych z najlep-
szych – osób i zespołów, które 
swoją aktywnością, zaangażo-
waniem i pracą służą rozwojowi 
regionu. Promujemy w ten spo-

sób twórcze, często nowatorskie 
przedsięwzięcia, warte naślado-
wania w wymiarze regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym, 
a przede twórcze i aktywne po-
stawy – tłumaczy marszałek 
Piotr Całbecki.

W tym roku wpłynęło aż 171 
kandydatur. Najwięcej propo-
zycji dotyczy kultury – 31. Gala 
wręczenia nagród już 19 czerw-
ca w Toruniu. 

oprac. (ToB)
fot. Urząd Marszałkowski/

Andrzej Goiński





Czwartek, 31 maja 2018

13:45 Elif

06:05 Cudowny świat przyrody 
 odc. 10 - serial 
06:35 Elif odc. 254 - serial  
07:30 Jaka to melodia?   
08:05 Bernadetta. Cud w Lourdes 
 - biografi czny 
10:00 Msza święta z kościoła pw. 
 Wniebowzięcia Najświętszej 
 Maryi Panny w Milówce 
12:20 Chrześcijanie w Syrii - reportaż 
12:40 Dzika Sri Lanka odc. 2 - serial 
13:45 Elif odc. 255 - serial 
14:40 Nie wierzcie bliźniaczkom 
 - komedia 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Golec uOrkiestra - 20-lecie 
 zespołu - koncert 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 Ojciec Mateusz odc. 251 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera Cykl 
 - reportaży 
22:20  śledczy Anity Gargas 
22:55 Mały wielki człowiek - western 
01:20 Wojsko-polskie.pl

05:25 Ukryta prawda odc. 241 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy  

08:45 Przyjaciele odc. 44 

 - serial 

09:15 Agent Cody Banks 

 - komedia sensacyjna 

11:30 Butch Cassidy i Sundance Kid 

 - western 

13:45 Dziewczyna i chłopak - wszystko 

 na opak - komediodramat 

15:35 Córka prezydenta odc. 1999, 

 - komedia romantyczna 

17:55 Opowieści na dobranoc 

 - komedia 

20:00 Kongo - przygodowy

22:15 Pamięć absolutna 

 - science fi ction 

00:45 Zaszczepieni - dokumentalny 

02:45 Moc magii odc. 145 

06:00 Interwencja  

06:15 Detektywi w akcji odc. 112- serial 

07:20 The Looney Tunes Show 

 odc. 13 - serial 

07:50 Gryf z krainy ciemności 

 - fantastyczny 

09:45 Przyjaciel Świętego Mikołaja II: 

 świąteczne szczeniaki - dla dzieci 

11:35 Król lew II: Czas Simby 

 - animowany 

13:20 Patriota - thriller 

15:15 K-19 - sensacyjny 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 427 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 428 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 208 - serial 

21:00 Przeznaczenie - thriller 

23:05 Radiowóz - akcji 

01:00 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 11

06:00 To moje życie! odc. 301 s. 4 

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 68 - serial 

08:00 Dziewczyny z St. Trinian 

 - komedia 

10:15 Alvin i wiewiórki II 

 - animowany 

11:50 Matylda - dla dzieci 

13:50 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

15:45 Guardians: Misja superbohaterów 

 - sensacyjny 

17:35 Hellboy - fantastyczny 

20:00 King Kong - przygodowy

23:55 Zagubiona przyszłość 

 - science fi ction 

01:35 Na jedwabnym szlaku 

 odc. 10 - serial 

02:10 Biesiada na cztery pory roku 

 odc. 1 - serial 

02:50 Biesiada na cztery pory roku 

 odc. 2 - serial 

03:30 Biesiada na cztery pory roku 

 odc. 3 - serial

08:00 Studio Kultura - rozmowy  
08:10 Dezerterzy odc. 82 
 - publicystyczny 
08:45 Informacje kulturalne
09:10 Braciszek - biografi czny  
11:00 Quo vadis? odc. 2 - serial 
12:00 Quo vadis? odc. 3 - serial 
12:55 Studio Kultura - rozmowy  
13:20 Zaległy urlop - obyczajowy 
14:25 Piosenka jest dobra na wszystko 
 - artystyczny 
15:25 Piosenka jest dobra na wszystko 
 - artystyczny 
16:30 Chuligan literacki odc. 81 
 - publicystyczny 
17:05 Constans - psychologiczny 
18:50 Wróblewski według Wajdy 
 - dokumentalny 
19:35 Budzik - animowany 
19:45 Wiatr - animowany 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 98,  
20:05 Znikający punkt - sensacyjny 
21:55 Scena klasyczna odc. 22 - recital 
22:40 Dziennik fi lozofa odc. 148 
22:55 Ostatni w Aleppo - dokumentalny 
00:10 Kawalerskie życie na obczyźnie 
 - obyczajowy 
02:05 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 579 - felieton 
06:55 Czy warto było tak żyć 
 - dokumentalny  
07:45 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 49 - serial 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 8  
08:35 Ukryte skarby odc. 22, - reportaż 
09:05 Korona królów odc. 35 - serial  
09:40 Korona królów odc. 36 - serial  
10:10 Jak było? odc. 12 
 - publicystyczny 
10:50 Flesz historii  
11:10 Archiwum zimnej wojny 
 odc. 5 - dokumentalny 
11:40 Klerycy w komunistycznej armii 
 - dokumentalny 
12:45 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:15 Sensacje XX wieku odc. 194,   
13:45 Sensacje XX wieku odc. 114,   
14:15 Encyklopedia II wojny światowej 
 - serial 
14:45 Koło historii odc. 27,  
15:15 Najdziwniejsza broń na świecie 
 odc. 5, - dokumentalny  
16:15 Cudze listy - dokumentalny 
17:20 Taśmy bezpieki odc. 52 
 - dokumentalny 
17:55 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 12 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 66,  
19:25 Sensacje XX wieku odc. 149,  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Ostatnia bitwa Wikingów 
 - dokumentalny 
21:40 Korona królów odc. 37 - serial 
22:15 Korona królów odc. 38 - serial 
22:45 Spór o historię odc. 128,  
23:30 Przerwana misja - dokumentalny 
00:35 Miasto skarbów odc. 13 - serial 

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:05 Zaufaj (w) Płocku. Przyszłość 
 zaczyna się dzisiaj - koncert 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
10:30 Myśląc ojczyzna  - felieton  
10:40 Starożytne tajemnice Biblii 
 odc. 5 - serial 
11:15 Serce i oblicze Boga 
 - dokumentalny  
11:30 Święty na każdy dzień   
11:35 Hostia stała się ciałem, wino stało 
 się krwią - reportaż 
11:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
12:00 Jego śladami - obyczajowy 
13:40 Bioetyczny detektyw 
 odc. 13, - dokumentalny 
14:00 Sobowtór - obyczajowy  
15:45 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło”   
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Ja jestem z wami przez 
 wszystkie dni, aż do skończenia 
 świata - reportaż 
16:40 Procesja dziejów - reportaż 
17:00 Ja jestem Chlebem Żywym 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Superksięga odc. 12 s. 2 - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Jednego serca, jednego ducha 
 - koncert  
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

06:10 Koło fortuny  

06:50 Na dobre i na złe 

 odc. 709 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie 

11:20 Panorama  

11:30 Pogoda - fl esz Pogoda 

11:35 Pytanie na śniadanie 

 - ekstra odc. 71 

11:45 Dwa złote kolty - western 

14:00 Familiada  

14:35 Koło fortuny odc. 391

15:15 Rodzinka.pl odc. 237 s. 12 

 - serial 

15:45 Julie i Julia - komedia 

18:00 Panorama  

18:25 Pogoda  

18:30 Sport-telegram 

18:35 Trzecia połowa odc. 7 - serial 

19:05 Orły Nawałki odc. 1 - serial 

19:35 Na sygnale odc. 192 - serial 

20:10 Podstępne druhny 

 - komedia romantyczna 

21:45 Wysoka fala - dramat 

23:50 Summer Night  

 Schönbrunn 2018 - koncert 

01:20 Każdy chce być Włochem 

 - komedia romantyczna

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 16 kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2261 

10:55 Toy Story III - animowany 

12:45 Hugo i jego wynalazek 

 - przygodowy

15:25 Kochany urwis - komedia 

17:00 Film o pszczołach - animowany 

19:00 Fakty  

19:30 Sport 

19:40 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5327  

20:10 Doradca smaku odc. 10 kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2689 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 63 

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 15 

22:30 Książę w Nowym Jorku 

 - komedia  

00:55 Jack, pogromca olbrzymów 

 - fantastyczny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:35 Odlotowa przygoda 

 - animowany 

09:45 Asterix podbija Amerykę 

 - animowany 

11:30 Brzdąc w opałach - komedia 

13:45 Fantastyczna czwórka 

 - sensacyjny 

15:55 Syn Boży - biblijny 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 214 - serial 

20:10 Bruce Wszechmogący 

 - komedia romantyczna 

22:30 Pasja - dramat 

01:00 As w rękawie 

 - komediodramat

09:15 Agent Cody Banks 19:00 Policjantki 
i policjanci 17:35 Hellboy 16:30 Chuligan literacki 13:15 Sensacje XX wieku

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

U schyłku II wojny światowej naziści organizują 
siły piekieł przeciwko nieprzyjaciołom. Tworzą 
czerwonoskórego demona. Po latach potwór zaczyna 
wykorzystywać nadprzyrodzone siły, by pomagać 
ludzkości.

12 ostatnich godzin życia Jezusa z Nazaretu. 
Narrację przeplatają sceny retrospektywne 
z młodości Chrystusa. Arcykapłani domagają 
się najwyższego wymiaru kary dla pojmanego 
przestępcy ukrzyżowania.

„Pasja”
(2004r.) Polsat 22:30

„Hellboy”
(2004r.) TV Puls 17:35



Piątek, 1 czerwca 2018

17:55 Leśniczówka

05:50 Telezakupy  
06:30 Elif odc. 255 - serial  
07:20 Komisariat odc. 13 - serial 
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Ojciec Mateusz odc. 251 - serial  
10:10 Klan odc. 3318  
10:35 Dookoła świata odc. 6, - reportaż 
11:05 Doktor Quinn odc. 9 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy
12:30 Agropogoda Pogoda 
12:40 Dzika Sri Lanka odc. 3 - serial 
13:50 Elif odc. 256 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 125 kulinarny 
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:50 Kulisy paryskiego luksusu 
 - dokumentalny 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Leśniczówka odc. 27 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 28 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 35 
21:30 Big Music Quiz odc. 1
22:35 Gra z fortuną Romans

05:20 Ukryta prawda odc. 242 - serial 

06:25 Szpital odc. 326 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 45 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 2- serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 7 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 601 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 46 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 500 - serial 

14:55 Szpital odc. 327 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 s. 2- serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 5 - serial 

17:55 Dr House odc. 5 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 602 - serial 

20:00 Jak wytresować smoka 

 - animowany 

22:05 Pieniądze to nie wszystko 

 - komedia 

00:20 Uprowadzona odc. 1 - serial  

01:25 Moc magii odc. 146

06:00 Detektywi w akcji odc. 113- serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 13 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 1 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 6 - serial  
09:00 Detektyw Monk odc. 12 - serial  
10:00 Na patrolu odc. 11 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 12 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 7 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial 
13:00 Galileo odc. 688 
14:00 Galileo odc. 689 
15:00 Detektywi w akcji odc. 182- serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 154 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 155 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 428 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 429 - serial 
20:00 4.3.2.1 - thriller 
22:30 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 205 - serial 
23:30 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 206 - serial 
00:35 Bestie z Morza Beringa 
 - science fi ction 
02:20 Interwencja

06:00 To moje życie! odc. 302 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 69 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 24 s. 4 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 12 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 76 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 12 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 12 - serial 
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 373 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 374 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial 
20:00 Żądza śmierci - sensacyjny 
21:55 Gunman: Odkupienie - sensacyjny 
00:05 Ghost Rider - sensacyjny 
02:15 Dyżur - dokumentalny

08:00 Studio Kultura - rozmowy  
08:20 Życie rodzinne Program studyjny 
08:30 Irytujące buczenie lodówki  - 
krótkometrażowy 
08:35 Nalepioki - animowany 
08:40 Życie rodzinne Program studyjny 
08:45 Fochy - dokumentalny 
08:55 Życie rodzinne Program studyjny 
09:00 Jutro mnie tu nie będzie  - 
krótkometrażowy 
09:35 Fast Food  - krótkometrażowy 
10:00 Złota kaczka Baśń fi lmowa 
11:00 Jacek i Agatka odc. 1 
 - bajka dla dzieci 
11:05 Jacek i Agatka odc. 2 
 - bajka dla dzieci 
11:10 Jacek i Agatka odc. 3 
 - bajka dla dzieci 
11:20 Jacek i Agatka odc. 4 
 - bajka dla dzieci 
11:25 Jacek i Agatka odc. 6 
 - bajka dla dzieci 
11:30 Jacek i Agatka odc. 7 
 - bajka dla dzieci 
11:35 Jacek i Agatka odc. 8 
 - bajka dla dzieci 
11:50 Szalony zegar - animowany 
12:10 Wszystko powiem Lilce! 
 - obyczajowy 
13:20 Studio Kultura - rozmowy  
13:40 Laureaci konkursu im. Henryka 
 Wieniawskiego odc. 7, - koncert 
14:35 Pegaz odc. 75 kulturalny 
15:40 Czarny kot - horror 
17:00 Wrony - dramat 
18:15 Każda twarz ma imię 
 - dokumentalny 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 93,  
20:05 Sils Maria - dramat 
22:15 Tygodnik kulturalny  
23:05 Dziennik fi lozofa odc. 149 
23:20 Laureaci konkursu im. Henryka 
 Wieniawskiego odc. 7, - koncert 
00:20 Znikający punkt - sensacyjny

06:50 Był taki dzień odc. 580 - felieton 
07:00 Cudze listy - dokumentalny  
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 9  
08:40 Tajemnice klasztornych skarbców 
 odc. 2, - dokumentalny 
09:15 Korona królów odc. 37 - serial  
09:45 Korona królów odc. 38 - serial  
10:20 Śladami zbrodni i walki 1944-
1956 odc. 11 - serial  
10:50 Podróże z historią odc. 40 s. 4,  
11:25 Taśmy bezpieki odc. 52 
 - dokumentalny  
12:00 Tolek, Banan i inni 
 - dokumentalny 
13:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:35 Sensacje XX wieku odc. 66,   
14:05 Sensacje XX wieku odc. 149,   
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 14 - serial 
15:20 Opowieść o Indiach odc. 5, 
 - dokumentalny  
16:30 Być w cieniu - dokumentalny 
17:25 Prezydent - dokumentalny 
17:55 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 13 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 188,  
19:25 Sensacje XX wieku odc. 151,  
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 40, - reportaż 
20:30 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 3 - serial 
21:35 Korona królów odc. 39 - serial 
22:05 Korona królów odc. 40 - serial 
22:35 Szerokie tory odc. 69  
23:15 Redaktor - dokumentalny 
00:10 Tulipan odc. 1 - serial

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Procesja dziejów - reportaż  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Superksięga odc. 12 s. 2 - serial  
09:10 Ja jestem z wami przez wszystkie 
 dni, aż do skończenia 
 świata - reportaż  
09:40 Święty na każdy dzień   
09:45 Duc in altum   
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Głos Polski  - felieton  
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 9 - serial 
11:50 Przypowieści Jezusa - serial 
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Filmowe życiorysy Cykl 
 - reportaży 
13:05 Święty na każdy dzień   
13:10 Jego śladami - obyczajowy  
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 Wiadomości 
16:10 Siódmy sakrament  
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial  
17:00 Fundusze Europejskie - dostępne 
 dla wszystkich odc. 4 
 - edukacyjny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Anioł Pański  
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 animowany 
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 Głos serca odc. 16 - serial 
22:40 Wyznanie - obyczajowy

06:05 Za marzenia odc. 12 - serial 
06:55 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 11 - serial 
07:20 Na sygnale odc. 68 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz odc. 1369Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie  
11:25 Trzecia połowa odc. 6 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1874 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 145 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie - publicystyczny 
14:25 Zakupy pod kontrolą 
 odc. 10 poradnikowy 
15:00 Za marzenia odc. 12 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła odc. 19 - serial 
18:00 Panorama odc. 3028 
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram odc. 5128, 
18:35 Trzecia połowa odc. 8 - serial 
19:05 Orły Nawałki odc. 2 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1874 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1875 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial 
21:45 Rodzinka.pl odc. 238 s. 12 
 - serial 
22:20 La La Poland odc. 6
23:15 Iskander odc. 3 - serial 
00:15 Podstępne druhny 
 - komedia romantyczna

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 10 kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2262 

10:55 Ukryta prawda odc. 549 - serial  

12:00 Szkoła odc. 291 - serial  

13:00 Szpital odc. 435 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 3 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 14 

16:00 Szkoła odc. 292 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 550 - serial 

18:00 Szpital odc. 436 - serial 

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5328  

20:00 Transformers: Wiek zagłady 

 - science fi ction 

23:25 Księga ocalenia - science fi ction 

01:55 Kuba Wojewódzki odc. 9 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

08:00 Trudne sprawy odc. 692 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 488 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 489 - serial 

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 47 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 820 - serial 

12:00 Gliniarze odc. 171 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 737 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2702 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 783 - serial 

15:45 Polska - Francja Siatkówka  

18:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2703 - serial 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 240 - serial 

20:00 Krudowie - animowany 

22:10 Sahara - przygodowy

00:55 Błogosławiona - horror 

02:55 Tajemnice losu odc. 3012

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 22:15 Tygodnik kulturalny 08:10 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

19:35 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Johnny jest kaskaderem. Chce ratować chorego 
ojca i ukochaną Roxanne. Gdy zjawia się 
wysłannik piekieł, Mefi stofeles, który za okazaną 
pomoc żąda jego duszy, Johnny decyduje się 
podpisać cyrograf.

Historia wielkiej przyjaźni między młodym Wikingiem 
a legendarną, okrutną bestią, która w rzeczywistości 
okazuje się niegroźnym, płochliwym stworzeniem.

„Ghost Rider”
(2007r.) TV Puls 20:00

„Jak wytresować smoka”
(2010r.) TVN 7 20:00
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17:25 Jaka to melodia?

05:55 Sprawa dla reportera Cykl 
 - reportaży  
06:55 Weterynarze z sercem 
 odc. 42 - serial 
07:25 Pełnosprawni  sportowy 
07:50 Rok w ogrodzie  poradnikowy 
08:10 Rok w ogrodzie extra  
 poradnikowy 
08:35 Jaka to melodia?   
09:10 Studio Raban Program redakcji 
katolickiej dla młodzieży 
09:35 Rodzinny ekspres 
 odc. 35 poradnikowy 
10:00 Zakochaj się w Polsce odc. 71 
10:30 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 9 - publicystyczny 
10:40 Trzecia połowa odc. 11 - serial  
11:40 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 35 
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 11 - serial  
13:35 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 126 kulinarny 
14:05 Ojciec Mateusz odc. 251 - serial  
15:05 Wojenne dziewczyny 
 odc. 24- serial  
15:55 Sisi odc. 1, Serial kostiumowy 
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Od Opola do Opola odc. 8
18:55 Orły Nawałki odc. 8 - serial 
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Program katolicki Kościół i religia 
20:25 Komisarz Alex odc. 141 - serial 
21:25 Skyfall - sensacyjny  
23:55 Gala boksu zawodowego 
 w Rzeszowie Boks  
01:15 Zdradzona przyjaźń - thriller

05:45 Ukryta prawda 

 odc. 243 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Przepis na życie 

 odc. 5 s. 5 - serial 

10:00 Przepis na życie 

 odc. 6 s. 5 - serial 

11:10 Columbo odc. 5 s. 4 - serial 

12:50 Dziewczyna i chłopak - wszystko 

 na opak - komediodramat 

14:45 Tomcio Grubasek - komedia 

16:50 Opowieści na dobranoc 

 - komedia 

19:00 W rytmie hip-hopu  

 - melodramat 

21:25 48 godzin - komedia sensacyjna 

23:30 I stanie się koniec - sensacyjny 

02:00 Moc magii odc. 147 

04:10 Druga strona medalu odc. 1

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 51 - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 52 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 1 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 2 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 16 - serial 
08:35 Tom i Jerry Show odc. 1 - serial 
09:00 Przyjaciel Świętego Mikołaja II: 
 świąteczne szczeniaki - dla dzieci 
10:50 Policjantki i policjanci 
 odc. 425 - serial 
11:50 Policjantki i policjanci 
 odc. 426 - serial 
12:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 427 - serial 
13:55 STOP Drogówka 
 odc. 168 policyjny 
15:00 The Rendezvous - sensacyjny 
17:00 Domy za grube miliony 
 odc. 1 - serial 
18:00 Żona dla milionera odc. 1 
19:00 Galileo odc. 690 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 428 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 429 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 207 - serial 
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 208 - serial 
00:15 Aftershock. Miasto chaosu 
 - thriller 
02:00 Galileo: Tajemnicze historie 
 odc. 12

06:00 Skorpion odc. 18 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 61 s. 3 

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 23 - serial 

08:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 52 s. 2 - serial 

09:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 53 s. 2 - serial 

10:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 54 s. 2 - serial 

11:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 55 s. 2 - serial 

12:55 Alvin i wiewiórki II - animowany 

14:45 Hellboy - fantastyczny 

17:20 Jurassic Park - przygodowy

20:00 Cena powrotu - sensacyjny 

21:55 Transporter: Nowa moc - akcji 

23:50 S.W.A.T. Jednostka Specjalna 

 - sensacyjny 

02:05 Taki jest świat  

02:55 Biesiada na cztery pory roku 

 odc. 7 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 27, Serial 

09:05 Historia festiwali opolskich odc. 6 

10:00 Odyseja fi lmowa odc. 14 - serial 

11:15 Znachor - dramat 

13:40 Adela jeszcze nie jadła kolacji 

 - komedia kryminalna 

15:35 Film fabularny - obyczajowy 

16:00 Wydarzenie aktualne - reportaż 

16:40 Kobieta w oknie - kryminalny 

18:25 Dranie w kinie odc. 31 

19:05 Brian Johnson: Życie w trasie - 

 Nick Mason odc. 1 - serial 

20:00 Dobry rok - komediodramat 

22:10 Black Sabbath - The End 

 of the End - dokumentalny 

23:55 Ostatni kat - dramat 

01:45 Tylko kochankowie przeżyją 

 - horror 

03:55 Nieobecność - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 581 -  - felieton 
07:00 Bareizm - dokumentalny 
08:10 Regiony z historią 
 odc. 1 - dokumentalny 
08:30 Podróże z historią odc. 40 s. 4,   
09:10 Sposób na Alcybiadesa 
 odc. 3- serial 
10:15 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 129 kulinarny 
10:45 Wielki test z historii. Polskie 
 powstania - quiz 
12:25 Sprint przez historię Przemysława 
 Babiarza odc. 7 
12:55 Życie odc. 1 - serial 
13:55 Szerokie tory odc. 62  
14:35 Wielka gra odc. 134 
15:25 Spór o historię odc. 176,  
16:05 Sen o morzach i koloniach 
 - dokumentalny 
16:55 Marzyciele odc. 5  
17:30 Noce i dnie odc. 2 - serial 
18:45 Ostatnia bitwa Wikingów 
 - dokumentalny  
19:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 4,  
20:30 Ekstradycja odc. 7 s. 3 - serial 
21:35 Dziewczyna bez twarzy - reportaż 
22:15 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 4, - dokumentalny  
23:20 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 3 - serial

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:00 Sanktuarium Dobrej Matki 
 Marsylczyków de la Garde 
 - dokumentalny 
09:30 Niezwykłości przyrody Nowej 
 Zelandii Cykl - reportaży 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Myśląc ojczyzna  - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień   
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Kropelka radości - dla dzieci  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
12:50 Porady medyczne Bonifratrów 
13:20 Siódmy sakrament   
13:45 Ocalić od zapomnienia Cykl 
 - reportaży  
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Głos serca odc. 16 - serial  
14:40 Kartka z kalendarza - muzyczny  
14:45 Wierzę w Boga   
15:00 XXII Spotkanie Młodych 
 Lednica 2000  
15:30 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
15:40 Święty na każdy dzień   
15:45 Spotkania z ekologią 
 odc. 20 ekologiczny  
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 XXII Spotkanie Młodych 
 Lednica 2000  
18:00 Anioł Pański  
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  

05:40 Koło fortuny  
06:15 Na sygnale odc. 193 - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1871 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1872 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:40 Pytanie na śniadanie  
10:50 Pogoda - fl esz odc. 238Pogoda 
10:55 M jak miłość odc. 1376 - serial 
11:55 M jak miłość odc. 1377 - serial 
12:50 Królowie Zatoki Kalifornijskiej 
 - dokumentalny 
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:20 Kabarety - kabaret 
16:20 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę  
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram odc. 5129, 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
 - felieton 
18:40 Postaw na milion  
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka  
20:05 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 128, - quiz 
21:35 Czas śmierci odc. 2 - serial 
22:35 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial 
23:10 Sprawa zamknięta - thriller 
00:50 Julie i Julia - komedia 
02:55 Wydarzyło się w Teksasie 
 - kryminalny

05:40 Mango - Telezakupy  

07:50 Wyjątkowa chwila odc. 7  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1080 

11:00 Na Wspólnej odc. 2686 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2687 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2688 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2689 - serial  

12:50 Ugotowani odc. 9 s. 12  

13:50 Druga twarz odc. 2 s. 2 

14:50 Iron Majdan odc. 3

15:55 Domowe rewolucje odc. 2 s. 2 

16:55 Projekt Lady odc. 2 s. 3  

17:55 Tu się gotuje! 

 odc. 12 s. 2 kulinarny 

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 15  

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5329  

20:00 Poznaj naszą rodzinkę - komedia 

22:05 Sex Story 

 - komedia romantyczna 

00:20 Ring II - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:45 Kacze opowieści: poszukiwacze 

 zaginionej lampy - animowany 

09:15 My3 odc. 27, 

 - dla dzieci i młodzieży 

09:45 My3 odc. 28, 

 - dla dzieci i młodzieży 

10:15 Ewa gotuje odc. 294 kulinarny 

10:50 Wakacje Mikołajka - komedia 

12:55 Sahara - przygodowy

15:45 Polska - Chiny Siatkówka  

17:45 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 71 dokumentalna 

18:20 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 72 dokumentalna 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 105 - serial 

20:05 Będzie się działo - Dzień Dziecka 

 - koncert 

22:05 X-Men - science fi ction 

00:20 Stoker - thriller 

02:40 Tajemnice losu odc. 3013

10:00 Przepis na życie 13:55 STOP Drogówka 08:55 Lombard. Zycie pod 
zastaw

08:00 Wszystkie 
stworzenia duże i małe

10:15 Okrasa łamie 
przepisy

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

Po dziesięciu latach małżeństwa Pam i Greg muszą 
zdobyć uznanie dyrektorki prywatnej szkoły, uporać 
się z kierownikiem budowy domu oraz dziadkami 
Pam. Ponadto ich związek zostaje wystawiony na 
próbę.

Nastoletnia Sara, której pasją jest balet, po 
przeprowadzce do Chicago poznaje Dereka, 
gwiazdora klubu hip-hopowego. Na drodze do 
szczęścia młodych stają uprzedzenia rasowe.

„W rytmie hip-hopu”
(2001r.) TVN 7 19:00

„Poznaj naszą rodzinkę”
(2010r.) TVN 20:00
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05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3318  
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko-polskie.pl  
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach  
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Ziarno odc. 664 
09:45 Gen innowacyjności odc. 8 
10:00 Weterynarze z sercem 
 odc. 43 - serial 
10:25 Leśniczówka odc. 27 - serial  
10:55 Leśniczówka odc. 28 - serial  
11:30 „Jestem” - reportaż 
 z Lednicy 2018 - reportaż 
11:55 Między ziemią a niebem  
12:00 Anioł Pański  
12:15 Między ziemią a niebem  
12:45 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 9 - publicystyczny 
12:55 BBC w Jedynce 
 - zapowiedź programu 
13:00 Błękitna Planeta II 
 odc. 5 - serial 
14:05 Droga do Rosji 
 odc. 14 piłkarski 
14:40 Sisi odc. 1, Serial kostiumowy  
15:40 Brazylia - Chorwacja 
 - piłka nożna  
15:55 Brazylia - Chorwacja 
 - piłka nożna  
16:50 Teleexpress  
17:00 Brazylia - Chorwacja 
 - piłka nożna  
17:55 Brazylia - Chorwacja 
 - piłka nożna  
18:40 Jaka to melodia?  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 25- serial 
21:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 26- serial 
21:55 Za głosem serca - dramat 
23:35 Od Opola do Opola odc. 8 
00:25 Wielkie legendy mundiali 
 -  piłkarski

06:00 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 1 - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 2 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 3 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 4 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 1 - serial 

08:35 Tom i Jerry Show odc. 2 - serial 

09:00 Król lew II: Czas Simby 

 - animowany 

10:40 Galileo odc. 690 

11:45 Samotny wilk McQuade 

 - sensacyjny 

13:55 K-19 - sensacyjny 

16:50 Duch II: druga strona - horror 

19:00 Galileo odc. 691 

20:00 Gangi Nowego Jorku - sensacyjny 

23:35 3000 mil do Graceland 

 - komedia kryminalna 

02:00 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 13

06:00 Skorpion odc. 19 s. 2 - serial 

06:55 Przygody Merlina 

 odc. 4 s. 3- serial 

07:55 Iniemamocni - animowany 

10:20 Jurassic Park - przygodowy

12:55 Zaklęta w widmo 

 - fantastyczny 

14:55 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

16:25 King Kong - przygodowy

20:00 Dziedzictwo krwi 

 - akcji 

21:50 Likwidator - sensacyjny 

23:55 Zakon - przygodowy

01:30 Uwikłana odc. 13 - serial 

02:50 Taki jest świat 

 odc. 61 s. 3 

08:00 Panna z mokrą głową 
 odc. 1- serial 
08:40 Panna z mokrą głową 
 odc. 2- serial 
09:25 Sekretne życie Albana Berga 
 - dokumentalny 
10:20 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 239 - publicystyczny 
10:55 Dobry rok - komediodramat  
13:05 Party przy świecach - komedia 
14:10 Chuligan literacki 
 odc. 82 - publicystyczny 
14:40 Nienasyceni odc. 27 
 - publicystyczny 
15:10 Gianni Schicchi Woody’ego 
 Allena - za kulisami 
 - dokumentalny 
15:40 Gianni Schicchi Opera 
16:50 Rzecz Polska odc. 4  
17:15 Studio Kultura - niedziela z...  
18:10 Dzień jego powrotu 
 - spektakl teatralny 
20:00 Układ zamknięty - thriller 
22:05 Scena alternatywna 
 odc. 63, - muzyczny 
22:35 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 239 - publicystyczny 
23:15 Marina Abramović. Artystka 
 obecna - dokumentalny 
01:15 Dżem - Rawa Blues 
 Festival 2016 - koncert

06:50 Był taki dzień odc. 582 -  - felieton 

06:55 Gdziekolwiek będę... 

 - dokumentalny 

08:05 Cioteczka Hania - dokumentalny 

09:05 Chłop i baba odc. 3 - serial 

09:35 Chłop i baba odc. 4 - serial 

10:05 Okrasa łamie przepisy 

 odc. 130 kulinarny 

10:40 Źródła naszej cywilizacji 

 odc. 5, - dokumentalny 

11:45 Dzikie Chiny odc. 5 - serial 

12:45 Transsyberyjska wyprawa Joanny 

 Lumley odc. 2, - dokumentalny 

13:45 Szerokie tory odc. 63  

14:25 Pani minister tańczy - komedia 

16:20 Wielka gra odc. 135 

17:20 Ex libris  

17:45 Noce i dnie odc. 3 - serial 

18:50 Kulisy II wojny światowej 

 odc. 3 - serial  

19:55 Gracze - sensacyjny 

21:45 Wielki test z historii. Droga 

 do wolności - quiz 

23:35 Śmieciarz odc. 3 - serial 

01:10 Historia świata według Andrew 

 Marra odc. 4, - dokumentalny

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień   
08:30 Kolumb - wyprawa na koniec 
 świata - animowany 
09:00 Myśląc ojczyzna  - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 - dla dzieci  
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza   
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 4 - serial 
11:25 Mówią, że po okropnościach 
 Auschwitz nie można już wierzyć 
 w Boga - reportaż 
11:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
12:00 Anioł Pański  
12:20 Wieś - to też Polska - rolniczy
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:10 Tylko chmury poruszają gwiazdy 
 - dramat 
15:40 Gospodarcze fi lary niepodległości 
 odc. 1 - dokumentalny 
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 - koncert życzeń - muzyczny  
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 - koncert Reprezentacyjnego 
 Zespołu Artystycznego Wojska 
 Polskiego - 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. 10 - serial 
22:20 Jerash - starożytne miasto 
 Jordanii - reportaż  
22:35 Święty na każdy dzień   
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 

05:40 Koło fortuny  
06:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1873 - serial 
06:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1874 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1875 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:40 Świt ludzkości - dokumentalny 
11:35 Droga do Rosji -  piłkarski 
12:15 Zaproszenie dla rewolwerowca 
 - western 
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:20 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 129, - quiz 
16:50 Kocham cię, Polsko! 
 - kulisy - quiz 
16:55 Bake off - Ale przepis 
 odc. 34 kulinarny 
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 709 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram odc. 5130, 
18:35 Za marzenia odc. 12 - serial 
19:30 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial 
20:05 La La Poland  
21:05 Międzynarodowy Festiwal 
 Talentów im. Anny German 
 - Zielona Góra 2018 - festiwal 
22:00 Międzynarodowy Festiwal 
 Talentów im. Anny German 
 - Zielona Góra 2018 - festiwal 
23:15 Wydarzyło się w Teksasie 
 - kryminalny

05:45 Mango - Telezakupy  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1081 

11:00 Iron Majdan odc. 4

12:00 Co za tydzień odc. 852 

12:40 36,6 °C odc. 2 s. 3 poradnikowy 

13:40 Trzej muszkieterowie 

 - przygodowy

15:50 101 dalmatyńczyków - komedia 

18:00 Ugotowani odc. 10 s. 12 

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5330  

20:00 Olimp w ogniu - thriller 

22:25 Transformers: Wiek zagłady 

 - science fi ction  

01:55 Sekrety lekarzy odc. 2 s. 4  

02:55 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 15

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 9 - serial 
08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 10 - serial 
08:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 11 - serial 
09:10 My3 odc. 29, 
 - dla dzieci i młodzieży 
09:35 Wędrówki z dinozaurami 
 - animowany 
11:30 Bella i Sebastian II - przygodowy
13:35 Krudowie - animowany 
15:45 Polska - Niemcy Siatkówka  
17:45 Nasz nowy dom odc. 47 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Państwo w państwie 
 odc. 275 - publicystyczny 
20:05 Sopocki Hit Kabaretowy 2017 - 
 Życie jest piękne - kabaret 
22:05 Pan i pani Smith 
 - komedia sensacyjna 
00:45 Kingsman: Tajne służby 
 - sensacyjny

05:30 Ukryta prawda odc. 244 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy  

08:40 Przyjaciele odc. 45 - serial 

09:15 Przepis na życie 

 odc. 7 s. 5 - serial 

10:15 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 5 - serial 

11:15 Columbo odc. 3 s. 4 - serial 

13:20 Na tropie Marsupilami - komedia 

15:40 Butch Cassidy i Sundance Kid 

 - western 

17:55 Jak wytresować smoka 

 - animowany 

20:00 Pamięć absolutna - science fi ction 

22:25 Strzelec odc. 10 - serial 

23:30 Aeon Flux - science fi ction 

01:20 Moc magii odc. 148

10:15 Przepis na życie 10:40 Galileo

10:20 Jurassic Park 14:10 Chuligan literacki 10:05 Okrassa łamie 
przepisy

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

Małżonkowie John i Jane są płatnymi zabójcami, lecz 
ukrywają to przed sobą, wiodąc z pozoru nudne życie. 
Wszystko zmienia się, gdy otrzymują nowe zlecenie  
on ma zabić Jane, a ona  Johna.

Nowy Jork, 1932 r. Artystka wodewilowa dostaje 
rolę w fi lmie, do którego zdjęcia powstaną na 
tajemniczej wyspie. Uprowadzona i złożona 
w ofi erze olbrzymiemu gorylowi kobieta wzbudza 
jego uczucie.

„King Kong”
(2005r.) TVP1 16:05

„Pan i Pani Smith”
(2005r.) Polsat 22:05
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18:00 Klan

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 256 - serial  
07:20 Komisariat odc. 14 - serial 
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 11 - serial  
10:30 Polska Molskiej odc. 1 kulinarny 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 65 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:40 Błękitna Planeta II odc. 5 - serial  
13:55 Ogłoszenie składu reprezentacji 
 Polski na Mistrzostwa Świata 
 w Rosji 2018 - piłka nożna  
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:40 Pogoda  
15:55 Leśniczówka odc. 27 - serial  
16:15 Leśniczówka odc. 28 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3319 
18:30 Od Opola do Opola  
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 Pożegnania - spektakl teatralny 
22:00 Warto rozmawiać 
 - publicystyczny  
23:00 Wielkie legendy mundiali 
 -  piłkarski 
23:35 Dzieci żołnierze - nowa wojna 
 - dokumentalny 
00:55 Za głosem serca - dramat

05:20 Ukryta prawda odc. 245 - serial 

06:25 Szpital odc. 327 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 46 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 s. 2- serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 602 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 47 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 501 - serial 

14:55 Szpital odc. 328 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 3- serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 9 s. 5 - serial 

17:55 Dr House odc. 6 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 603 - serial 

20:00 Notatki o skandalu - obyczajowy 

21:55 Uprowadzona odc. 2 - serial 

22:55 Wiecznie żywy - horror 

01:00 Moc magii odc. 149

06:00 Detektywi w akcji odc. 114- serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 1 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 2 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 7 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial 
10:00 Na patrolu odc. 13 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 14 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 8 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 183- serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 106 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 184- serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 156 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 157 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 429 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 365 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 157 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 4 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5 - serial 
22:00 Galileo odc. 690 
23:00 Galileo odc. 691 
00:00 Champion - dramat

06:00 To moje życie! odc. 303 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 70 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 5 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 12 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 12 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 12 - serial 
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 374 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 375 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial 
20:00 Centurion - sensacyjny 
21:55 Aleksander - dramat 
01:30 Taki jest świat

08:00 Studio Kultura - rozmowy  
08:15 Rzecz Polska odc. 4  
08:40 Wrony - dramat 
09:55 Dziewczyna i gołębie 
 - obyczajowy 
11:00 Quo vadis? odc. 4 - serial 
13:00 Studio Kultura - rozmowy  
13:20 Wielki bieg - dramat 
15:10 Bezpośrednie połączenie 
 - obyczajowy 
16:10 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 531 kulturalny 
17:05 Leśmian - biografi czny 
18:35 United Kingdom of Pop 
 odc. 2, - dokumentalny 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Szukając Vivian Maier 
 - dokumentalny 
21:35 Blue Jasmine - dramat 
23:20 Z perspektywy dziecka 
 odc. 5 - studyjny 
23:25 Mali obywatele  
 - krótkometrażowy 
23:40 Z perspektywy dziecka 
 odc. 5 - studyjny 
23:41 Agnieszka  - krótkometrażowy 
23:45 Z perspektywy dziecka 
 odc. 5 - studyjny 
23:50 Smutne potwory  
 - krótkometrażowy 
00:30 Dziennik fi lozofa odc. 150 
00:45 Czarnoksiężnik z krainy U.S. 
 - animowany 
01:15 Którędy po sztukę 
 odc. 48 - publicystyczny

06:50 Był taki dzień odc. 583 -  - felieton 
07:00 Nocna zmiana - dokumentalny 
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 10  
08:40 Tajemnice, zamki 
 i podziemia odc. 2
09:15 Korona królów odc. 39 - serial  
09:45 Korona królów odc. 40 - serial  
10:20 Życie odc. 1 - serial  
11:15 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 40, - reportaż 
11:50 Zawrócony Tragi- komedia 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 188,   
14:05 Sensacje XX wieku odc. 151,   
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 59 - serial 
15:00 Spór o historię odc. 45,  
15:40 Transsyberyjska wyprawa Joanny 
 Lumley odc. 2, - dokumentalny  
16:40 Ex libris  
17:05 Flesz historii  
17:30 Zaklęty dwór odc. 1 - serial 
18:40 Sensacje XX wieku odc. 101,  
19:15 Sensacje XX wieku odc. 120,  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Tian Anmen - zakazana pamięć 
 - dokumentalny 
21:35 Korona królów odc. 41 - serial 
22:05 Korona królów odc. 42 - serial 
22:40 Sidła strachu - dokumentalny 
23:35 Lady Liberty. Narodziny symbolu 
 - dokumentalny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Wieś - to też Polska - rolniczy
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:30 Niezwykłości przyrody Nowej 
 Zelandii Cykl - reportaży 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna  - felieton  
11:35 Młodzi światu Cykl - reportaży 
11:45 Kartka z kalendarza - muzyczny  
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień   
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 - koncert Arki Noego - koncert 
13:10 Przypowieści Jezusa - serial 
13:20 - koncert życzeń - muzyczny  
14:10 Trinity Goodheart - dramat 
15:40 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury - reportaż  
16:55 Świadkowie - serial  
17:20 Święty na każdy dzień   
17:25 Kartka z kalendarza - muzyczny  
17:30 Spotkanie Rodziny Radia 
 Maryja w Sanktuarium 
 Matki Bożej w Krzeszowie  
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 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 76 - serial  
22:55 Nocna zmiana - dokumentalny

06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial 
07:00 Program katolicki Kościół i religia 
07:20 Na sygnale odc. 69 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:15 Pytanie na śniadanie  
11:25 Trzecia połowa odc. 7 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1875 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 146 - serial 
14:00 Świt ludzkości - dokumentalny 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła odc. 20 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram odc. 5131, 
18:35 Trzecia połowa odc. 9 - serial 
19:05 Orły Nawałki odc. 3 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1875 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1876 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 38 -  - felieton 
20:50 Mała matura 1947 odc. 1 - serial 
21:45 Za marzenia odc. 13 - serial 
22:45 Tylko jedno spojrzenie 
 odc. 5 - serial 
23:50 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 292 s. 14 - serial 
00:45 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial

05:40 Uwaga! odc. 5330   
06:15 Mango - Telezakupy  
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 14 s. 2 poradnikowy 
07:55 Akademia ogrodnika 
 odc. 14 poradnikowy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2263 
10:55 Tu się gotuje! 
 odc. 12 s. 2 kulinarny  
11:00 Ukryta prawda odc. 550 - serial  
12:00 Szkoła odc. 292 - serial  
13:00 Szpital odc. 436 - serial  
14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 
 odc. 4 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 10 s. 14 
16:00 Szkoła odc. 293 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 551 - serial 
18:00 Szpital odc. 437 - serial 
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:50 Uwaga! odc. 5331  
20:10 Doradca smaku 
 odc. 21 s. 8 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2690 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 64 
21:30 Projekt Lady odc. 3 s. 3  
22:30 Sekrety lekarzy odc. 3 s. 4 
23:30 Plaga - horror

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 693 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 490 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 491 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 48 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 821 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 172 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 738 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2703 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 784 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3643  
16:30 Na ratunek 112 odc. 64 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 114 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2704 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 175 - serial 
20:10 Kingsman: Tajne służby 
 - sensacyjny  
22:55 6 kul - sensacyjny 
01:15 Transporter - sensacyjny

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

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Quo vadis? 13:30 Sensacje XX wieku

11:55 Barwy szczęścia 12:00 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Współczesny Londyn. Zbliżająca się do emerytury 
historyczka Barbara Covett zaprzyjaźnia się 
z nauczycielką plastyki. Gdy odkrywa, że Sheba ma 
romans z uczniem, zaczyna ją szantażować.

Mieszkający w Mołdawii były żołnierz Legii 
Cudzoziemskiej, Samson Gaul, zajmuje się 
odnajdywaniem porwanych dzieci. Pewnego dnia 
zgłasza się do niego zawodnik MMA. Prosi o pomoc 
w poszukiwaniu córki.

„6 kul”
(2012r.) Polsat 22:55

„Notatki o skandalu”
(2006r.) TVN 7 20:00
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09:20 The Wall. 
Wygraj marzenia

05:50 Telezakupy  
06:30 Jak Oskar komunę obalał 
 - dokumentalny 
07:20 Komisariat 
 odc. 15 - serial 
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:20 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 35  
10:10 Klan odc. 3319  
10:35 Polska Molskiej odc. 2 kulinarny 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 66 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy
12:30 Agropogoda Pogoda 
12:40 Śladami kotów - dokumentalny 
13:45 Elif odc. 257 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 127 kulinarny 
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Orły Nawałki odc. 1 - serial 
16:20 Orły Nawałki odc. 2 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3320 
18:30 Od Opola do Opola  
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 8 - serial 
22:00 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 12 - serial 
22:55 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 11 - serial 
23:55 Wielkie legendy mundiali 
 -  piłkarski 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1138 - serial 

06:25 Szpital odc. 328 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 47 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 3- serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 9 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 603 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 48 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 502 - serial 

14:55 Szpital odc. 329 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 3- serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 10 s. 5 - serial 

17:55 Dr House odc. 7 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 604 - serial 

20:00 Szalona odwaga Dramat wojenny 

22:25 Brudny Harry - sensacyjny 

00:35 Masters of Sex odc. 1 s. 2 - serial 

01:55 Moc magii odc. 150 

06:00 Detektywi w akcji odc. 115- serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 2 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 3 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 8 - serial  
09:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial  
10:00 Na patrolu odc. 15 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 16 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 9 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 185- serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 107 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 6- serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 158 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 159 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 365 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 366 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 158 - serial 
21:05 Miasto, które drżało przed 
 zmrokiem - horror 
22:55 Łowca obcych - thriller 
00:50 STOP Drogówka 
 odc. 168 policyjny 
01:50 Graffi ti - publicystyczny

06:00 To moje życie! odc. 304 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 71 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 5 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 12 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 78 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 12 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 12 - serial 
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 375 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 376 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2 - serial 
20:00 Likwidator - sensacyjny 
22:05 Cena powrotu - sensacyjny 
00:00 Zagubiona przyszłość 
 - science fi ction 
01:55 Trzynasty apostoł odc. 1 - serial

08:00 Studio Kultura - rozmowy  

08:15 Wydarzenie aktualne - reportaż 

08:50 Informacje kulturalne 

09:10 But She’s Nice - animowany 

09:20 Leśmian - biografi czny  

11:00 Quo vadis? odc. 6 - serial 

11:55 Zaklęty dwór odc. 1, - serial

13:05 Studio Kultura - rozmowy  

13:25 Nadzieja - dramat 

15:20 Sobie król - obyczajowy 

16:05 Tygodnik kulturalny  

17:00 Bez końca - dramat

19:00 Uzdrowisko. Architektura 

 Zawodzia - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wizyta starszej pani 

 - spektakl teatralny 

21:40 Dezerterzy odc. 83 

 - publicystyczny 

22:10 Dziennik fi lozofa odc. 151 

22:20 Wielki chłód - dramat 

00:15 Kaznodzieja z karabinem 

 - biografi czny 

02:30 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 584 - felieton 
07:00 Pułkownik Kukliński 
 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 11  
08:30 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 3,   
09:05 Korona królów odc. 41 - serial  
09:35 Korona królów odc. 42 - serial  
10:05 Prezydent - dokumentalny 
10:35 Pani minister tańczy - komedia  
12:10 Marzyciele odc. 5   
12:45 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:15 Sensacje XX wieku odc. 101,   
13:50 Sensacje XX wieku odc. 120,   
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 60 - serial 
15:05 Tian Anmen - zakazana pamięć 
 - dokumentalny  
16:10 Królowa Panoram - dokumentalny 
17:10 Archiwum zimnej wojny 
 odc. 6 - dokumentalny 
17:40 Zaklęty dwór odc. 2, - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 121,  
19:25 Sensacje XX wieku odc. 152,  
19:55 Jak było? - publicystyczny 
20:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
21:25 Korona królów odc. 43 - serial 
22:00 Korona królów odc. 44 - serial 
22:35 Pachołki Rosji - dokumentalny 
23:40 Szczur - sensacyjny 
01:25 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 11

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 
09:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
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 Grunt to droga  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Niebieska jabłoń - obyczajowy 
13:55 Kartka z kalendarza - muzyczny  
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 76 - serial  
14:50 PSL - skradziona tożsamość 
 - reportaż 
15:40 Pocztówka z Indii - Dom Matki 
 Teresy z Kalkuty - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Jestem mamą Poradnik  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki 
17:00 Głos z Brukseli odc. 3 
 - publicystyczny  
17:10 Prosto o gospodarce  
 ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Anioł Pański  
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 Podróż Jessiki - dramat

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 632 - serial 
07:00 Program ekumeniczny  
07:20 Na sygnale odc. 70 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:15 Pytanie na śniadanie  
11:25 Trzecia połowa odc. 8 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1876 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 147 - serial 
14:00 Cuda z odzysku - urządź 
 mieszkanie za darmo odc. 4
15:00 M jak miłość odc. 1375 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła odc. 21 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram odc. 5132, 
18:35 Trzecia połowa odc. 9 - serial 
19:05 Orły Nawałki odc. 4 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1876 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1877 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Na dobre 
 i na złe” odc. 17 - felieton 
20:50 Mała matura 1947 odc. 2 - serial 
21:50  Ekspresu   publicystyczny  
22:50 Pogrążeni w Państwie Prawa 
 - dokumentalny 
23:40 Niebieski fi lm - dokumentalny 
00:15 La La Poland odc. 6

05:40 Mango - Telezakupy  
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 5 
07:50 Doradca smaku 
 odc. 21 s. 8 kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2264 
10:55 Ukryta prawda odc. 551 - serial  
12:00 Szkoła odc. 293 - serial  
13:00 Szpital odc. 437 - serial  
14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 
 odc. 5 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 14 
16:00 Szkoła odc. 294 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 552 - serial 
18:00 Szpital odc. 438 - serial 
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:50 Uwaga! odc. 5332  
20:10 Doradca smaku 
 odc. 19 s. 8 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2691 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 65 
21:30 60 sekund - sensacyjny 
00:00 Tu się gotuje! 
 odc. 12 s. 2 kulinarny  
00:05 Kuba Wojewódzki odc. 10 s. 11 
01:05 Lista klientów odc. 8 s. 2 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 694 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 492 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 493 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 49 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 822 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 173 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 739 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2704 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 785 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3644  
16:30 Na ratunek 112 odc. 65 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 115 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2705 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 174 - serial 
20:05 Transporter - sensacyjny  
22:00 22 kule - sensacyjny 
00:40 Taxi IV - komedia sensacyjna

06:25 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

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

- boso przez świat 

19:35 Barwy szczęścia 19:50 Uwaga! 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Szeryf Owens wiedzie spokojny żywot stróża prawa 
w mieścinie na granicy z Meksykiem. Jego spokojna 
egzystencja kończy się, gdy z rąk FBI zostaje odbity 
jeden z najniebezpieczniejszych mafi osów.

Słynny niegdyś złodziej samochodów Randall 
„Memphis” Raines prowadzi uczciwe życie z dala 
od rodzinnego Long Beach. Tymczasem jego 
młodszy brat Kip rozpoczyna współpracę z gangiem 
Calitriego.

„60 sekund”
(2000r.) TVN 21:30

„Likwidator”
(2013r.) TV Puls 20:00
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08:40 Jaka to melodia?

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 257 - serial  
07:20 Komisariat odc. 16 - serial 
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:20 Wojenne dziewczyny 
 odc. 25- serial  
10:05 Klan odc. 3320  
10:35 Polska Molskiej odc. 3 kulinarny 
11:05 Doktor Quinn odc. 10 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Relacja z wizyty zwierzchnika 
 Kościoła greckokatolickiego, 
 patriarchy Światosława - relacja 
13:45 Elif odc. 258 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 128 kulinarny 
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Orły Nawałki - serial 
16:20 Orły Nawałki - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3321 
18:30 Od Opola do Opola  
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 Wielki test o polskiej 
 piosence - quiz  
22:10 Futbol w Rosji - tajna broń KGB 
 - dokumentalny 
23:10 Wielkie legendy mundiali 
 -  piłkarski 
23:45 Ocaleni odc. 11

05:20 Ukryta prawda odc. 246 - serial 

06:25 Szpital odc. 329 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 48 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 3- serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 10 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 604 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 49 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 503 - serial 

14:55 Szpital odc. 330 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 3- serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 5 - serial 

17:55 Dr House odc. 8 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 605 - serial 

20:00 Uwiązani - komediodramat 

22:30 Olimp odc. 3- serial 

23:35 Niewiarygodny Burt Wonderstone 

 - komedia 

01:45 Moc magii odc. 151

06:00 Detektywi w akcji odc. 116- serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 3 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 4 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 9 - serial  

09:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial  

10:00 Na patrolu odc. 17 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 18 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 10 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 16 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 8- serial 

14:00 STOP Drogówka 

 odc. 108 policyjny 

15:00 Detektywi w akcji odc. 10- serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 160 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 161 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 366 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 367 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 159 - serial 

21:00 Psy mafi i - sensacyjny 

23:20 Przeznaczenie - thriller 

01:30 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 12

06:00 To moje życie! odc. 305 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 72 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 5 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 12 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 12 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 12 - serial 
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 376 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 377 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 58 s. 2 - serial 
20:00 We krwi - sensacyjny 
22:05 Żądza śmierci - sensacyjny 
00:05 Centurion - sensacyjny 
02:00 Trzynasty apostoł odc. 3 - serial

07:55 Studio Kultura - rozmowy  

08:15 Dzika muzyka 

 odc. 21, - muzyczny 

08:40 Informacje kulturalne Wiadomości 

09:05 Bez końca - dramat 

11:00 Zaklęty dwór odc. 2, - serial

12:10 Zaklęty dwór odc. 3, - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy  

13:30 Warszawa - obyczajowy 

15:25 Ciemnego pokoju nie trzeba 

 się bać  - krótkometrażowy 

16:05 Dranie w kinie odc. 31 

16:45 80 milionów - sensacyjny 

18:40 Ziggy Dust - reportaż 

19:40 Informacje kulturalne Wiadomości 

20:00 Dobra żona Dramat 

21:45 Pegaz odc. 76 kulturalny 

22:40 Dziennik fi lozofa odc. 152 

22:55 Jedna scena odc. 36 kulturalny 

23:15 Z odzysku - dramat 

01:15 Performance odc. 81, 

 - artystyczny

06:50 Był taki dzień odc. 585 -  - felieton 
07:00 Królowa Panoram - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 12  
08:35 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 4,  
09:05 Korona królów odc. 43 - serial  
09:35 Korona królów odc. 44 - serial  
10:15 Dzikie Chiny odc. 5 - serial  
11:10 Spór o historię odc. 41,  
11:50 Opowieść o Indiach 
 odc. 6, - dokumentalny 
12:55 Było, nie minęło - kronika
  zwiadowców historii  
13:25 Sensacje XX wieku odc. 121,   
14:00 Sensacje XX wieku odc. 152,   
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 84 - serial 
15:15 Pachołki Rosji - dokumentalny  
16:15 Odkryć prawdę - dokumentalny  
17:05 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 12 - serial 
17:35 Zaklęty dwór 
 odc. 3, - serial 
18:40 Sensacje XX wieku odc. 173,  
19:15 Sensacje XX wieku odc. 174,  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Normandia. Ostatni bohaterowie 
 desantu odc. 1, - dokumentalny 
21:25 Korona królów odc. 45 - serial 
22:00 Korona królów odc. 46 - serial 
22:35 Ambasador pokoju - dokumentalny 
23:35 Kroniki domowe - dramat 
01:15 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 12

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 
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. 57 - serial 
11:20 Kartka z kalendarza - muzyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna  - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce  
 ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Znak wiary - obyczajowy 
14:00 Podróż Jessiki - dramat  
15:25 W Solankowej Dolinie - serial 
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 Anioł Pański  
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 Wiara czyni cuda - obyczajowy

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 633 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl - publicystyczny 
7:20 Na sygnale odc. 71 - serial 
7:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:15 Pytanie na śniadanie  
11:25 Trzecia połowa odc. 9 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1877 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 148 - serial 
14:00 Apokalipsa człowieka 
 pierwotnego odc. 1 - serial 
15:00 M jak miłość odc. 1376 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła odc. 22 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram odc. 5133, 
18:35 Trzecia połowa odc. 10 - serial 
19:05 Orły Nawałki odc. 5 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1877 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1878 - serial 
20:45 Na sygnale odc. 194 - serial 
21:10 Na sygnale odc. 195 - serial 
21:45 40 lat minęło - komedia 
00:05 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial 
00:35 ISIS w Europie - dokumentalny

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 5 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 19 s. 8 kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2265 

10:55 Ukryta prawda odc. 552 - serial  

12:00 Szkoła odc. 294 - serial  

13:00 Szpital odc. 438 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 6 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 14 

16:00 Szkoła odc. 295 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 553 - serial 

18:00 Szpital odc. 439 - serial 

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5333  

20:10 Doradca smaku 

 odc. 4 s. 8 kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2692 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 66 

21:30 Niepamięć - sensacyjny 

00:05 Olimp w ogniu - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 695 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 494 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 495 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 50 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 823 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 174 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 740 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2705 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 786 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3645  
16:30 Na ratunek 112 odc. 66 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 116 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2706 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 11 - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 516 - serial 
20:40 Taxi IV - komedia sensacyjna  
22:40 Wydział zabójstw, Hollywood 
 - komedia sensacyjna 
01:05 Studenci - komedia

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 08:15 Dzika muzyka 13:25 Sensacje XX wieku

07:20 Na sygnale 12:00 Szkoła 14:00 Pierwsza Miłość

Rosyjski gangster rezygnuje z dotychczasowego 
trybu życia i poświęca się pisarstwu. Gdy odkrywa, 
że jego była żona została zamordowana, a córka jest 
ciężko ranna, postanawia dokonać krwawej zemsty.

Don przechodzi kryzys. Jedyną radość sprawia mu 
oglądanie stron pornografi cznych. Pewnego dnia 
odkrywa, że jego 15-letni syn Chris również regularnie 
korzysta z podobnych źródeł.

„Żądza śmierci”
(2009r.) TV Puls 22:05

„Uwiązani”
(2014r.) TVN 7 20:00
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 wiatr: 21 20 km/h 

 temperatura: 22 12 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1020 1021 hPa
 wiatr: 20 17 km/h 

 temperatura: 21 8 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1022 1016 hPa
 wiatr: 15 16 km/h 

 temperatura: 24 10 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1014 1009 hPa
 wiatr: 18 23 km/h 

 temperatura: 18 14 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1005 1006 hPa
 wiatr: 26 23 km/h 

 temperatura: 18 8 °C
 opady: 0 3 mm
 ciśnienie: 1006 1007 hPa
 wiatr: 21 22 km/h 

 temperatura: 13 12 °C
 opady: 6 21 mm
 ciśnienie: 1007 1006 hPa
 wiatr: 22 17 km/h 

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Włoska zupa minestrone
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…
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Składniki: 

3 pomidory (mogą być z puszki)
2 marchewki
1 pietruszka
1,5 l bulionu z warzyw
1 cebula
puszka groszku
sól, pieprz
bazylia, tymianek
2 ząbki czosnku

Sposób wykonania:

Marchew i korzeń pietruszki pokro-
ić w kostkę. Pomidory (świeże) sparzyć, 
obrać ze skórki, grubo pokroić. Cebulę 
i czosnek drobno posiekać. Zeszklić ce-
bulę, dodać czosnek. Wrzucić  marchew 
i pietruszkę. Dusić przez kilka minut, 
a następnie zalać bulionem. Gdy wa-
rzywa korzeniowe będą miękkie, dodać 
pomidory i groszek. Doprawić do smaku 
solą i pieprzem oraz ziołami. 

Smacznego! Angelika Delikat życzy smacznego!
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Nadmorska gwiazda północy
PODRÓŻE  Najdalej wysuniętym na północ punktem w Polsce jest Jastrzębia Góra. Warto odwiedzić to 
miejsce choćby na weekend

Urok miasteczka położone-
go nad nadmorskim wysokim 
klifem przyciąga wielu turystów. 
Jastrzębia Góra nie ma szerokiej 
plaży, ale krajobrazowo jest ona 
najpiękniejsza.

Klify i wąwozy
Plaże są tu zakończone pra-

wie pionową ścianą brzegu nad-
morskiego. Jastrzębskim klifem 
ludzie ochrzcili najwyższy klif 
na wybrzeżu Bałtyku (33 metry). 
Pozwala on turystom obejrzeć 
niepowtarzalne zachody słońca 
ze specjalnie przygotowanego 
miejsca widokowego oraz pospa-
cerować w miejscu silnie nasy-
conym uzdrawiającym morskim 
powietrzem. Wzdłuż krawędzi 
jastrzębskiego klifu biegnie nie-
bieski szlak turystyczny. 

Klify zaczynają się już w Chła-
powie koło Władysławowa. Zej-
ście z nich na plażę jest trudne, 
dlatego włodarze nadmorskich 
miasteczek zadbali o schody. Te 
raczej nie są dla rodzin z dziećmi. 
Powrót z plaży z tobołkami i po-
ciechami, wymagający pokonania 
stu stopni w górę, nie należy do 
najłatwiejszych. Ze schodów cie-
szą się za to sportowcy. Są ideal-

ne do ćwiczeń. 
Dla rodzin są zejścia w ja-

rach. Najsłynniejszy w Jastrzę-
biej Górze jest Lisi Jar. To wąwóz, 
który ciągnie się wąskim pasem 
do wybrzeża Bałtyku, osiągając 
głębokość nawet do 50 metrów. 
Jego zbocza porastają buki. Nie-
gdyś miał ok. 10 km długości, 
jednak niszczycielskie działanie 
morza sprawiło, że obecnie liczy 
tylko 350 m. U wejścia do Lisiego 
Jaru hrabia de Rosset wybudował 
pierwsze w Polsce nadmorskie 
schronisko turystyczne, a w jego 
pobliżu usytuował obelisk upa-
miętniający legendę o tym, że 
Zygmunt III Waza wylądował wła-
śnie w Lisim Jarze po nieudanej 
wyprawie po koronę Szwecji.

Gwiazda Północy
Z inicjatywy Towarzystwa 

Miłośników Jastrzębiej Góry 
ustawiono symboliczny kamień, 
który wyznacza najdalej wysu-
nięte na północ miejsce w Pol-
sce. Pomnik powstał w 2000 r., 
po przeprowadzeniu pomiarów 
geodezyjnych. To tutaj, a nie - jak 
wcześniej sądzono - na Przylądku 
Rozewie, znajduje się najbardziej 
na północ wysunięty punkt linii 

brzegowej polskiego wybrzeża. 
Pomnik jest jednak umieszczony 
symbolicznie w lasku na klifie. 
Gwiazdy Północy należy szukać 
na końcu ulicy Norwida, tuż przy 
klifowym wybrzeżu, można też 
dojść do niej przez nadmorski las 
od strony ul. Rozewskiej. Pomię-
dzy Gwiazdą Północy a promena-
dą Światowida znajduje się dom, 
który częściowo spadł z klifu 
podmytego przez morze. Jego hi-
storia jest na tyle ciekawa, że fakt 
osunięcia się klifu z nieruchomo-
ścią oraz problemy właścicieli 
z odzyskaniem mienia i odszko-
dowania za zabrany przez mo-
rze dom poruszono w programie 
„Państwo w państwie”.

Promenada i muzeum
Centrum Jastrzębiej Góry to 

Promenada Światowida, szczegól-
nie oblegana w wakacje. Tutaj tu-
ryści mogą nie tylko dobrze zjeść, 
posłuchać muzyki i zatańczyć, 
ale także spędzić dzień z dziećmi. 
Przy promenadzie usytuowany 
jest skwer z fontanną i miejsca-
mi do odpoczynku. U wylotu zaś 
znajduje się punkt widokowy oraz 
zejście na plażę. Obok zlokalizo-
wano Muzeum Figur Woskowych. 

Widoki z klifów zapierają dech w piersiach

Można tam zrobić sobie zdjęcie 
z Putinem, Michelem Jacksonem, 
Marlin Monroe. Z kolei w Domu 
Whisky znajdziemy kilkaset od-
mian tego trunku. Obsługa jest 
doskonale zaznajomiona z asor-
tymentem i doradza przy zaku-
pach. 

Każdy turysta powinien 
udać się na spacer po uliczkach 
Jastrzębiej Góry, wtedy dowie 
się, co przyciągało arystokrację 
i inteligencję polską właśnie do 
tego miasteczka. Ulica Bałtycka, 
będąca jednocześnie najdalej na 
zachód wysuniętą ulicą i pierw-
szą ulicą w mieście, stanowi ko-
lebkę zabytkowych budynków. Tu 
powstały pierwsze pensjonaty, 
goszczące najznamienitsze posta-
ci polskiej sceny intelektualnej, 
politycznej i rozrywkowej. Duże 
wrażenie robią wille z lat 20. XX 
wieku. Na ulicy Królewskiej moż-
na podziwiać dwie pierwsze wille 
– „Kaszubę” Szymańskiego i willę 
Pawłowicza. 

Dla dzieci i dla kondycji
Jastrzębia Góra ma wiele 

atrakcji dla dzieci. W sezonie są 
wesołe miasteczka, zjeżdżalnie 
dmuchane czy samochodziki na 
akumulatory. W pobliżu tej miej-
scowości znajduje się kilka stad-
nin koni. Oferują zarówno prze-
jażdżki konne, jak i dorożkami. 

Na terenie Jastrzębiej Góry 
i okolic wytyczono ponad trzy-
dzieści dwa kilometry tras o zróż-
nicowanym stopniu trudności 
przeznaczonych dla marszów 
z kijkami. Nordic Walking Park 
Jastrzębia Góra to sieć z punk-

tami wspólnymi różnych tras, co 
umożliwia ich indywidualne mo-
dyfikowanie. Trasy oznakowane 
są czytelnymi tablicami.

Na koniec Rozewie
Właściwa Jastrzębia Góra 

składa się z samej miejscowo-
ści, Lisiego Jaru i Rozewia, bodaj 
najbardziej znanego przylądka 
w Polsce. Jeszcze do niedawna 
uważany był za najdalej wysunię-
ty punkt na północy Polski, jed-
nak został zdetronizowany przez 
punkt na wybrzeżu w granicach 
Jastrzębiej Góry. Rozewie nie 
straciło na znaczeniu, chociażby 
ze względu na znajdującą się tam 
latarnię morską. To najstarsza 
tego typu budowla na polskim 
wybrzeżu, dodatkowo w jej wnę-
trzu znajduje się małe muzeum, 
posiadające w swych zbiorach 
przekrój latarni morskich od sta-
rożytności do dzisiaj. Latarnia 
była wielokrotnie podwyższana, 
a obecnie jej konstrukcję stanowi 
murowana podstawa i metalo-
wa wieża. Jest udostępniona do 
zwiedzania, z jej szczytu podzi-
wiać można rozległą panoramę 
okolicy. Przy latarni zwiedzić 
można jej maszynownię, stoją 
tam również dwa pomniki: po-
piersie Stefana Żeromskiego oraz 
pomnik ustawiony na pamiątkę 
objęcia Pomorza przez Wojsko 
Polskie w 1920 roku. Nieopodal 
usytuowana jest druga, nieczyn-
na już latarnia. Na przylądku 
utworzono przyrodniczy Rezer-
wat Przylądek Rozewie, obejmu-
jący 12 hektarów. 

Tekst i fot. (nał)

Historia tego domu jest tragiczna, 
część nieruchomości runęła w dół do morza

Nad morze prowadzą wygodne schody

Po klifach nie wolno chodzić, bo osuwają się
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Trasy nordic walking

TRASA NR 1 (zielona)
Długość 5,5 km; typ trasy – pętla, szacunkowy czas przejścia  
ok. 1 h.
Wejście na trasę przy Bulwarze Nadmorskim w Jastrzębiej Górze. Po 400 m punkt wi-
dokowy. Ścieżka przez park, wejście na plażę (nr 25) – połączenie z czarnym szlakiem 
– tunel – wąwóz – ulice Jastrzębiej Góry – przejście przez szosę 215 – las – Gwiazda 
Północy – Nadmorski Bulwar.

TRASA NR 2 (czerwona)
Długość 10,7 km; typ trasy – pętla, szacunkowy czas przejścia 2 h.
Wejście na trasę na Nadmorskim Bulwarze w centrum Jastrzębiej Góry. Początkowo 
przebieg trasy pokrywa się z trasą zieloną i czarną – po 1,8 km punkt pomiaru tętna 
– przecięcie szlaku czarnego – dojście do ulicy Puckiej – przejście jej – wejście do lasu 
– dojście do jednostki wojskowej – skręt w lewo – przejście drogi nr 215 – latarnia Ro-
zewie – punkt pomiaru tętna – Lisi Jar – plaża – las – połączenie ze szlakiem zielonym 
– Nadmorski Bulwar.

TRASA NR 3 (czarna)
Długość 16,2 km; typ trasy – pętla, szacunkowy czas przejścia 3 h.
Początkowo szlak pokrywa się z trasą czerwoną i trasą zieloną. Leśną ścieżką w stronę 
Karwi – wydma (15 m n.p.m.) – przekroczenie ujścia Czarnej Wody – punkt pomiaru 
tętna w Karwi – wzdłuż drogi (nr 215) 2 km marsz chodnikiem – gruntową drogą w kie-
runku Ostrowa – przekroczenie ujścia Czarnej Wody – punkt pomiaru tętna – połączenie 
z zieloną trasą – tunel pod ul. Pucką – dojście do drogi nr 215 – Nadmorski Bulwar.

W Muzeum Figur Woskowych spotkamy Pirata z Karaibów

Symbolicznym obeliskiem zaznaczono 
najbardziej wysunięty na północ punkt Polski

Latarnia morska Rozewie

Zachody słońca przy klifach są wyjątkowe

Latarnia morska na Rozewiu ma otwarty taras widokowy
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

Tydzień upłynie spokojnie i w sympatycznej atmos-
ferze, o ile nie dasz dojść do głosu ambicji i nie weź-
miesz na siebie dodatkowych zadań. Poświęć trochę 
czasu sobie, idź do kina, na koncert czy po prostu 
spotkaj się z przyjaciółmi. To pozwoli ci naładować 
akumulatory. Postaw na regenerację i solidny wypo-
czynek.

To, czego ci teraz trzeba to oderwanie od codziennych 
obowiązków. Najlepiej, jeśli spędzisz długi weekend 
w towarzystwie sprawdzonych przyjaciół. Ktoś ci się 
zwierzy, ale w tym przypadku pamiętaj o zachowaniu 
tajemnicy. Gdy piśniesz choćby słowo, plotka roznie-
sie się lotem błyskawicy, a ty stracisz zaufanie osoby, 
która jest dla ciebie ważna.

Długi weekend to doskonała okazja, by wyrwać się 
ze świata i zaszyć w głuszy. Skorzystaj z niej, wyłącz 
telefon, nie zabieraj laptopa. Bliski kontakt z naturą 
pozwoli ci zregenerować siły. Po powrocie będziesz 
w doskonałej formie. Samotne Lwy mogą poznać 
kogoś ciekawego przez internet. Randka w realu za-
powiada się niezwykle interesująco.

W najbliższych dniach będziesz starała się jak naj-
szybciej wykonać obowiązki, a potem wrócić do 
domu i zająć się ogrodem lub czytaniem książek. 
Twoje wycofanie nie ujdzie uwadze przyjaciół, któ-
rzy będą się niepokoić. Uspokój ich, że potrzebu-
jesz czasu tylko dla siebie.

Miłość ci teraz w głowie. Randki, flirty, romantycz-
ne kolacje i podziwianie zachodu słońca pochłoną 
cię bez reszty. Pamiętaj jednak, że masz obowiązki. 
Trudno będzie wytłumaczyć się przed szefem, jeśli 
zarwiesz ważny projekt. Szczęście ci sprzyja, ale cza-
sem trzeba mu pomóc.

Bardzo dobre dni, będziesz w pełni sił witalnych 
i intelektualnych. Jeśli w pracy chcesz przeforso-
wać jakieś rozwiązania, teraz jest najlepszy moment. 
Zespół stanie za tobą, a i szef doceni kreatywność. 
Samotne Skorpiony mają szanse na spotkanie wy-
marzonej miłości.

Postaw na przyjemności, ale nie takie, które do-
brze znasz. Coś, co będzie wyzwaniem sprawi, że 
nawiążesz nowe, ciekawe znajomości, przeżyjesz 
przygodę. Gwiazdy wspierają twoją aktywność 
w obszarach, w których można się czegoś nauczyć 
lub dowiedzieć.

Ciesz się małymi chwilami – smakiem kawy, wido-
kiem kwiatów. Zwolnij tempo pracy, po powrocie 
do domu poczytaj książkę, napij się herbaty. Sma-
kowanie życia sprawi, że po kilku dniach poczujesz 
przypływ sił witalnych. Najdzie cię ochota na zmiany 
w najbliższym otoczeniu, ruszysz na zakupy, by na 
nowo urządzić dom czy mieszkanie.

Myślami będziesz niepotrzebnie wracał do przeszło-
ści. Nie da się zmienić tego, co już się wydarzyło, 
cofnąć czasu. To, że kiedyś coś się nie udało, wcale 
nie oznacza, że tak będzie i teraz. Przekonasz się 
o tym tylko wtedy, kiedy podejmiesz kolejną próbę. 
Możesz liczyć na wsparcie rodziny i znajomych. 
Przygotuj się na niespodziankę w miłości. 

Skoncentrujesz się teraz na swoich sprawach. Obcy 
ludzie i ich zmartwienia nie tylko nie będą cię ob-
chodzić, ale wręcz irytować. Zatroszcz się o zdrowie, 
bo jesteś w kiepskiej formie. Jeśli tylko możesz, weź 
kilka dni urlopu i wyjedź odpocząć. Przydadzą się też 
zabiegi regeneracyjne. Od partnera będziesz oczeki-
wał zrozumienia. Unikaj kłótni.

W sprawach zawodowych niespodziewane spowolnie-
nie, zyskasz sporo czasu dla siebie. Nagle ważniejsza 
od stanu posiadania stanie się dla ciebie jakość życia. 
Rozmowy, spacery, lektura – temu się poświęcisz. 
Przyjaciele zainspirują cię do szukania nowych zainte-
resowań. Może spróbujesz jazdy konnej? Miej otwartą 
głowę, a wiele zyskasz.

Jeśli uda ci się przekonać szefa do swojego pomysłu, 
przypływ gotówki murowany. Zabierz się do dzieła, bo 
to odpowiednia pora. Sprzyjają ci nie tylko gwiazdy, 
ale i życzliwi ludzie. W weekend niech miłość będzie 
priorytetem. Poświęć czas ukochanej osobie, wyjedź-
cie w zaciszne miejsce lub chociaż zjedzcie razem ro-
mantyczną kolację.

Kolorowanki dla dzieci
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Uroczyście i wesoło u seniorów
RYPIN  W sobotę 26 maja odbyły się uroczyste obchody Światowego Dnia Inwalidy oraz Dnia 
Matki zorganizowane przez rypiński oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów. Były kwiaty, gratulacje i dyplomy

Na uroczystość przyjechali go-
ście z zaprzyjaźnionych ośrodków. 
Otwarcia imprezy dokonała prze-
wodnicząca Jadwiga Dąbrowska.

– Osobom obarczonym nie-
pełnosprawnością bądź inwalidz-
twem pragnę złożyć najserdecz-
niejsze życzenia, przede wszystkim 
zdrowia, ale i umiejętności dziele-
nia się swoim „bólem”. Nie zamy-
kajcie się w czterech ścianach. My, 
Polski Związek Emerytów i Renci-
stów i Inwalidów, jesteśmy wręcz 
powołani do tego, żeby sobie na-
wzajem towarzyszyć w trudnych 
chwilach – przyznaje Jadwiga Dą-
browska.

Wśród zaproszonych gości byli 
m. in. starosta Zbigniew Zgórzyń-
ski, dyrektor Rypińskiego Domu 
Kultury Grzegorz Ziomek, wicesta-
rosta Marek Tyburski, przewodni-
czący komisji kultury Paweł So-

bierajski oraz kierownik Wydziału 
Promocji i Komunikacji Społecznej 
UM Monika Kalinowska.

– Wykazujecie państwo ak-
tywność, której wszyscy możemy 
się od was uczyć – mówi starosta 
Zbigniew Zgórzyński. – Umiecie 
się zorganizować, spotkać i dobrze 
bawić. W tym szczególnym dniu 
pragnę wszystkim emerytom, ren-
cistom i inwalidom złożyć życzenia 
zdrowia i radości. Spotykamy się 
w trudnym okresie, gdyż w par-
lamencie trwa protest osób nie-
pełnosprawnych. Mam nadzieję, 
że dojdzie do porozumienia rządu 
z rodzicami i wszystkie postula-
ty zostaną spełnione. PSL złożyło 
również w Sejmie projekt ustawy 
dotyczący emerytury bez podat-
ku. Liczymy na wasze wsparcie, bo 
jesteście grupą, która w ostatnim 
czasie zyskała niewiele.

W sobotnim spotkaniu nie 
mógł uczestniczyć burmistrz Pa-
weł Grzybowski, a jego list odczy-
tał radny Paweł Sobierajski.

– Światowy Dzień Inwali-
dów i Osób Niepełnosprawnych 
to święto szczególne, które ma 
przypominać społeczeństwu, że 
współtworzą je również osoby 
niepełnosprawne, którym należy 
się najwyższy szacunek i uznanie. 
Ten dzień powinien nas skłonić do 
refleksji nad trudami życia tych 
osób, które pomimo niesprawno-
ści aktywnie uczestniczą w życiu 
społecznym – czytamy  w liście.

Po części oficjalnej przyszedł 
czas na zabawę. Do tańca przy-
grywał niezawodny zespół Liberta 
z Rypina. We wspólnym świętowa-
niu uczestniczyło blisko 130 osób.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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W początkach XVII wieku 
ołtarz poświęcony był prawdo-
podobnie św. Trójcy i posiadał 
obrazy ufundowane przez ro-
dzinę Kretkowskich z Rusinowa. 
W końcu XVII wieku poświęco-
ny był św. Trójcy (Primum maius 
pincturae elegantis cum imaginae 
Sanctissimae Trinitatis). Ołtarz ten 
nie ulegał zapewne większym 
i częstym zmianom. Można 
przypuszczać, że przetrwał od 
końca XVI do końca XIX wieku. 
W II poł. XVIII wieku wspomina-
ny był jako stary (Altare maius ve-
teris operis per partes deauratum li-
gneum in medio huius altaris imago 
sculptilis Beatissimae Virginis Ma-
riae in secunda condignatione ima-
go Sanctissimae Trinitatis in tela de-
picta. Mensa murata tribus mappis 
tecta et et cunctis requisitis. In hoc 
altare est ciborium novum structu-
rae vulgo snycerska deauratum ze 
dwiema aniołami koronę trzymają-
cemi, wewnątrz pomalowane nie-
bieską farbą i gwiazdki malowane 
białe in quo pixis argentea deaurata 
cum Sanctissimo sub una clausura 
extat). 

Niestety pierwsza wiado-
mość o poświęceniu i zapewne 
budowie ołtarza głównego pocho-
dzi dopiero z 1888 roku. Dokładny 
jego opis przedstawił ks. Walenty 
Załuski w 1906 roku: Wielki ołtarz, 
oddzielony galeryjką drewnianą, ma 
u dołu przystawę murowaną, na 
której wznosi się ołtarz z drzewa, 
oparty o ścianę szczytową, rzeźbiony, 
mający między 2 kolumnami figury 
z drzewa, częściowo złocony, cały 
odmalowany. W środku obraz M. B. 
na płótnie; sukienki i korony na gło-
wach M. B. i P. J., pozłacane, na zasu-

wie Ś. Józef, u góry obraz Ś. Trójcy, po 
bokach 2 figurki. Po bokach ołtarza, 
na ścianie, obrazy olejno malowane 
na tynku: SŚ. Piotra i Pawła, a u góry 
w podobnyż sposób: Serce P. J. i M. 
B. Mensa murowana, oddzielna od 
ołtarza, przy której trzy stopnie ce-
mentowe. Na niej tabernakulum, 
z drzewa sosnowego, rzeźbione i ma-
lowane na biało. Na tabernakulum 
stoi tron drewniany, pozłocony, 
który stanowią 6 filarków i korona, 
podtrzymywana przez Aniołków. 

Wzmianka o sprawieniu 
wielkiego ołtarza podana w spra-
wozdaniu z wizytacji z 1938 roku, 
dotyczy zapewne gruntowne-
go jego remontu. Chociaż w 1945 
roku w opisie ołtarza głównego 
czytamy: Ołtarz Wielki drewniany 
z kamienną mensą, pięknie rzeźbio-
ny, bogato złocony, sięga aż do sufitu 
swoją nastawą. Zdobią go cztery wiel-
kie, całkowicie złocone kolumny. Ta-
bernakulum w całości złocone opie-
ra się na dwóch również złoconych 
kolumienkach. Cyborium metalowe 
z metalowymi porządnymi drzwicz-
kami, zamykającymi się kluczykiem. 
Drugie drzwiczki dwuskrzydłowe 
drewniane, dostosowane złoceniami 
do stylu całości ołtarza, zamykają 
się również kluczykiem. W ołtarzu 
ponad tabernakulum duży obraz 
M. Bożej, bogato złocony, w wielkich 
i ozdobnych, pięknie złoconych ra-
mach. Nad nim drugi obraz mniejszy 
przedstawia św. Andrzeja Bobolę. Po 
prawej i lewej stronie w całości kon-
strukcji ołtarza rzeźbione w drzewie, 
prawie naturalnej wielkości postacie 
biskupów – też w całości złocone. 
Wielki Ołtarz wraz z tabernakulum 
jest nowy, w stanie bardzo dobrym, 
sprawiony w 1938 r.

Niewielkie zmiany w wy-
stroju ołtarza nastąpiły w okresie 
sprawowania urzędu proboszcza 
przez Wincentego Konarskie-
go. W 1969 roku, kiedy parafię 
przejmował ksiądz Chojecki, 
opisywano ołtarz główny: Ołtarz 
wielki drewniany z kamienną niszą, 
rzeźbiony, bogato złocony, z pięk-
ną nastawą, mającą cztery wielkie 
całkowicie złocone kolumny, taber-
nakulum złocone, również ma dwie 
złocone kolumienki. Cyborium me-
talowe, zamykane na klucz posiada 
jeszcze drugie drzwiczki, dwuskrzy-
dłowe drewniane, dostosowane do 
całości wnętrza kościoła. W ołtarzu 
ponad tabernakulum duży obraz 
Matki Bożej, złocony w pięknych ra-
mach. U góry nastawy mniejszy ob-

raz Św. Andrzeja Boboli, po prawej 
i lewej stronie w całości konstrukcji 
ołtarza rzeźbione w drzewie postacie 
biskupów, również złocone. 

Ksiądz Chojecki nie dokonał 
również większych zmian w wy-
glądzie ołtarza głównego, poza 
odzłoceniem i odnowieniem, 
przeprowadzonym w 1979 roku 
przez Mariana Gierszewskiego 
z Pelplina, i gdy przekazywał pa-
rafię księdzu Tucholskiemu, pi-
sał: Wielki ołtarz z piękną nastawą, 
bogato złoconą, ma cztery kolumny 
całkowicie złocone. Tabernakulum 
stanowi stalowa skrzynka z dobry-
mi zamkami, obudowana drzewem 
stosownie do całego ołtarza. Stalową 
skrzynkę należałoby wyzłocić. W oł-
tarzu ponad tabernakulum jest duży 
obraz M. Bożej, złocony, w pięknych 
ramach. U góry nastawy jest ob-
raz św. Andrzeja Boboli. W ołtarzu 
znajduje się również wielki obraz św. 
Trójcy do zasuwania obrazu M. Bo-
żej. W tej chwili używanie jest nie-
sprawne. Po prawej i lewej stronie 
we wnękach ołtarza znajdują się zło-
cone w drzewie postacie biskupów. 
W latach 2014-2015 ołtarz odno-
wiony został staraniem księdza 
prałata Tadeusza Zabornego. 

Ołtarz główny zbudowany 
jest z drewna, w stylu baroko-
wym, polichromowany, zloka-
lizowany przy ścianie prezbi-
terialnej. Mensa ustawiona na 
niewielkim podeście, z antepen-
dium podzielonym na płyciny. Na 
mensie ustawiona predella trzy-
osiowa. Tabernakulum w formie 
trzyosiowego cyborium, stojące 
centralnie. Nastawa trzyosiowa. 
W centralnej części retabulum 
w ołtarzu głównym znajduje 
się obraz Matki Bożej z Dzieciąt-
kiem. Wykonany techniką olejną 
na płótnie, z sukienką złoconą, 
w formie stojącego prostokąta. 
Datowany w materiałach kon-
serwatora zabytków na przełom 
XVIII i XIX wieku. Trudno okre-
ślić, czy datacja ta jest błędna, 
jednak już w 1713 roku, w ołtarzu 
głównym, zwanym ołtarzem św. 
Trójcy, wspominano centralnie 
zawieszony obraz Najświętszej 
Marii Panny, zapewne na krótko 
wcześniej tam umieszczony (In 
templo altare maius sub titulo San-
citissimae Trinitatis in eodem altari 
est collocata Imago Beatissimae Ma-
riae Virginis eidem altari applicata). 
Nie posiadamy także żadnych 
wiadomości źródłowych, jakoby 

obraz taki fundowano w końcu 
XVIII lub na początku XIX wie-
ku. Na ciemnym tle obrazu uka-
zana jest Matka Boża trzymająca 
Dzieciątko Jezus na lewej ręce, 
a w prawej duże berło, sięgające 
powyżej jej głowy. Na głowie, wo-
kół której promienista gloria, ma 
koronę, podtrzymywaną przez 
dwa anioły. W niewielkiej odle-
głości wokół głowy, w półkolu, 
dwanaście promienistych gwiazd. 
Matka Boża ubrana w suknię zło-
coną o głębokich fałdach. Obraz 
umieszczony w złoconej, bogato 
zdobionej ramie, z symetryczną 
dekoracją rocaillową. W górnej 
części ramy, na czerwonym tle, 
monogram Marii.

Na zasuwie obrazu Matki 
Bożej znajduje się obraz Świętej 
Trójcy. Obraz wykonany został 
techniką olejną na płótnie, da-
towany jest w materiałach kon-
serwatora zabytków na koniec 
XVIII wieku. Trudno określić, 
czy datacja ta jest błędna, jed-
nak już w 1694 roku, w ołtarzu 
głównym, zwanym ołtarzem św. 
Trójcy, wspominano centralnie 
zawieszony obraz pod tym we-
zwaniem (pincturae elegantis cum 
imaginae Sanctissimae Trinitatis) 
i podobnie w 1725 roku. Nie posia-
damy także żadnych wiadomości 
źródłowych, jakoby obraz taki 
fundowano w końcu XVIII wie-
ku. Obraz ten podzielony jest na 
dwie części. W górnej, większej, 
na tle nieba w kłębiastych chmu-
rach siedzą: z prawej strony Bóg 
Ojciec, przedstawiony jako sta-
rzec w obszernych i błękitnych 
szatach, lewą rękę wspiera na 
błękitnej kuli, leżącej na lewym 
kolanie, z lewej strony Jezus 
Chrystus w czerwonym płasz-
czu, z dużym krzyżem łacińskim 
w prawej ręce. Bóg Ojciec za gło-
wą ma trójkątny nimb, Chrystus 
promienistą glorię. Poniżej posta-
ci, u ich stóp, umieszczony Duch 
Święty w postaci gołębicy z roz-
postartymi skrzydłami, w jasnej 
poświacie, od dołu z wychodzą-
cymi siedmioma wiązkami pro-
mieni. W dolnej, oddzielonej pa-
sem, części obrazu trzy aniołki, 
przedstawione jako dzieci w nie-
bieskiej, białej i czerwonej szacie, 
siedzące na kłębiastej chmurze. 
Anioły umieszczone po bokach 
podtrzymują wizerunek kościoła 
z wieżą i trójkątnym szczytem.

Boki ołtarza zamknięte są 

parami kolumn, między któ-
rymi w niszach umieszczono 
rzeźby: z lewej św. Stanisława 
Biskupa i z prawej św. Mikołaja 
Biskupa. Nastawa zwieńczona 
rozbudowaną belką, z centralnie 
umieszczonym w niej inicjałem 
IHS i krzyżem łacińskim. Ponad 
belką znajduje się prostokątne 
zwieńczenie z owalnym obrazem 
św. Franciszka z Asyżu. Obraz 
wykonany został techniką olejną 
na płótnie, w formie owalnej. Da-
towany w materiałach konser-
watora zabytków na koniec XVIII 
wieku. Przedstawia klęczącego 
zakonnika, zapewne Franciszka 
z Asyżu, z szeroko rozłożonymi 
rękoma, wzniesionymi do góry, 
z głową również wzniesioną ku 
górze. Święty ubrany w brązo-
wy habit z narzuconą mozettą, 
przewiązany w pasie sznurem, 
z zatkniętym za sznur różańcem 
i krzyżem łacińskim. Po lewej 
stronie od zakonnika leży szpa-
da i miecz. Przez wiele lat obraz 
wiszący w nastawie ołtarza uwa-
żany był za przedstawienie św. 
Andrzeja Boboli.

Rzeźby biskupów między 
kolumnami, po raz pierwszy 
wspomina Walenty Załuski, opi-
sując nowy ołtarz po remoncie 
przeprowadzonym w końcu XIX 
wieku. Według materiałów kon-
serwatora zabytków, rzeźby te 
należy jednak datować na prze-
łom XVIII i XIX wieku. Wizeru-
nek świętego Mikołaja Biskupa 
po lewej stronie ołtarza, umiesz-
czony na postumencie, w formie 
pełnoplastycznej i pozycji fron-
talnej, przedstawia mężczyznę 
ubranego w albę, dalmatykę 
i kapę, z infułą na głowie. W le-
wej ręce trzyma otwartą księgę, 
a w prawej, zgiętej w łokciu, unie-
siony w górę pastorał. Święty ma 
twarz owalną, o drobnych rysach, 
ciemne włosy. Podobnie przed-
stawiony został w prawej części 
ołtarza święty Stanisław Biskup, 
umieszczony na postumencie, 
w formie pełnoplastycznej i po-
zycji frontalnej. Pastorał trzyma 
jednak w lewej ręce, a prawą kie-
ruje w stronę wiernych w geście 
błogosławieństwa. Ubrany jest 
także w podobne stroje biskupie. 
Obie rzeźby są złocone, z elemen-
tami srebrzonymi, twarze mają 
polichromowane na naturalny 
kolor.

Piotr Gałkowski

Ołtarz Główny w kościele 
Świętej Trójcy w Rypinie

KOŚCIOŁY W REGIONIE  Ołtarz główny w kościele św. Trójcy w Rypinie po raz pierwszy wspo-
mniany został w wizytacji z 1597 roku, ale nie podano jego tytułu (Altare maius et ciborium vetu-
stissimum; w tłumaczeniu: Wielki ołtarz i cyborium bardzo stare)
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Odkopali rosyjski czołg
REGION  Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego „Przedmoście” z Golubia-Dobrzy-
nia w okolicach Rypina znaleźli fragmenty rosyjskiego czołgu ciężkiego IS2. Pojazd został wysadzony 
przez wojsko po II wojny światowej

R E K L A M A

Szczegółowe informacje 
o działaniach wojennych w okoli-
cy Rypina zdobył z rosyjskiego ar-
chiwum członek stowarzyszenia 
i pasjonat historii II wojny świa-
towej Piotr Orfin. Skonfrontował 
je z niemieckimi publikacjami. 
W ten sposób pasjonaci ustalili 
miejsce, gdzie mogą znajdować 
się pozostałości rosyjskiego czoł-
gu.

– Rosyjskie czołgi ciężkie IS2 
utknęły w okolicy Dylewa w czasie 
ataku na Rypin – wyjaśnia Piotr 
Orfin. – Nie zostały one znisz-
czone przez Niemców. Rosjanie 
pozostawili w tym miejscu dwa 
pojazdy. Jeden został wyciągnię-
ty po wojnie. Drugi wysadzono. 
To właśnie jego pozostałości od-
kryliśmy. Czołgi pochodziły z 65. 
Armii, a dokładniej z 1. Gwardyj-
skiego „Dońskiego” Korpusu Pan-
cernego, która 21 stycznia 1945 
roku wyparła z miasta Niemców. 
Odcinka w Dylewie bronił 1 bata-
lion grenadierów  posługujących 

się jedynie ręczną bronią prze-
ciwpancerną z 1. pułku Bryga-
dy Herman Goering dowodzony 
przez  hauptmanna Vollmer’a.

– Aby prowadzić poszukiwa-
nia, uzyskaliśmy zgodę właści-
ciela terenu oraz wojewódzkie-
go konserwatora zabytków we 
Włocławku – opowiada Tomasz 
Stefański, prezes Stowarzysze-
nia Historyczno-Eksploracyjnego 
„Przedmoście”. – Ponownie po-
prosiliśmy o pomoc ekipę filmo-
wą „Poszukiwacze historii”, która 
uwieczniła nasze działania.

Poszukiwania rozpoczęły się 
od ulewy, która jeszcze bardziej 
utrudniła działania. Pasjonaci 
odkopywali artefakty w terenie 
bagnistym, brodząc w wodzie 
niemal do pasa. Nie przeszkodził 
im także grad.

– Udało nam się odnaleźć kil-
kadziesiąt różnej wielkości frag-
mentów czołgu – dodaje prezes 
stowarzyszenia. – Odkopaliśmy 
wahacz i fragmenty gąsienicy 

oraz pancerza. Były także nie-
wybuchy, pociski przeciwpancer-
ne i moździerzowe. W związku 
z tym musieliśmy wezwać policję 
i patrol saperski z Inowrocławia.

W akcji poszukiwawczej 
brali udział: Tomasz Stefański, 
Piotr Orfin, Arkadiusz Osiński, 
Artur Kaszyński, Grzegorz Stan-
ke, Zbigniew Jabłoński, Andrzej 
Łęgowski oraz nasz dziennikarz, 
członek stowarzyszenia Szymon 
Wiśniewski.

To nie pierwsze odkrycie 
pasjonatów historii. Wcześniej 
odnaleźli fragmenty niemieckie-
go czołgu Pantera w Chrostko-
wie oraz pojazdów pancernych 
w okolicy Zbójna. Odkryciom 
w Dylewie towarzyszyła ekipa 
telewizyjna programu „Poszu-
kiwacze historii”. Poszukiwania 
nie mogłyby się odbyć, gdyby nie 
zgoda właścicieli terenu: Iwony 
Mazanowskiej oraz Piotra Wie-
czorka.

Tekst i fot. (Szyw)

W poszukiwaniach brała udział ekipa „Poszukiwaczy historii” Odnaleziono fragmenty pancerza oraz gąsienic

Do odnalezionych niewybuchów 
wezwany został patrol saperski z Inowrocławia

Poszukiwania odbywały się w terenie bagnistym



Nieruchomości

sprzedam ziemię rolną 3 h, 4-5 
klasa w miejscowości Sadłowo. 
tel. kontaktowy 511 106 881

Sprzedam dom w Węgiersku koło Go-

lubia-Dobrzynia z działką o powierzchni 

4600 m2. Tel. kontaktowy 514 752 315 

Mieszkanie na sprzedaż – ul. Brodnicka 

w Goubiu-Dobrzyniu 35a, pow. 65,92m2 

z tarasem, cena: 217.536,00 zł. KOM – 

BUD tel. 56-498-36-31

Lokal użytkowy na sprzedaż – ul. Brod-

nicka w Golubiu-Dobrzyniu 35B, pow. 

48,05m2, cena 111.219,00 zł+VAT. 

KOM – BUD tel. 56-498-36-31

Sprzedam działkę o pow. 0,55 ha 

w Działyniu koło Golubia-Dobrzynia.. 

Cena 39 000 zł do negocjacji. Blisko 

woda i prąd. Tel. kont. 781 030 933 

Wynajmę mieszkanie w Golubiu-Do-

brzyniu w bloku na I piętrze, 2 pokoje, 

kuchnia, 46,3 m2 lub sprzedam. Tel. 

532 204 100

Kupię/Sprzedam

Sprzedam kanapę + 2 fotele, tel. 532 

834 892

Sprzedam owczarka niemieckiego i kró-

liki. Tel. 880 409 583

Skupuję złomowe schładzalniki od 

mleka, chłodziarki, silniki, skrzynie sa-

mochodowe, silniki elektryczne 10zł/kw 

i inne. Tel. 669 317 943

Rolnictwo

Sprzedaż kurek 12 tyg 12 zł.dostawa 

gratis 503 508 148

Różne

Dachy, okna, drzwi, płyta warstwowa, 

garaże (blaszaki). Zadzwoń 514 866 203 

lub 56 474 09 20

Usługi

Autoholowanie, pomoc drogowa, prze-

wóz aut lub maszyn do 5 t. Faktura, po-

moc w uzyskaniu auta zastępczego. Tel. 

889 883 507

Malowanie, szpachlowanie, regipsy, 

docieplanie, sufity LED. Tel. kontaktowy 

885 810 599

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, 

tel 600 990 042

Sprzedam słupki ogrodzeniowe – dłu-

gość 2,2 m, średnica 75 mm, grubość 

3 mm. Tel. 889 883 507
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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

Różne

Rolnictwo

Kupię/Sprzedam

Nieruchomości

Usługi

TEL. 608 688 587
ZADZWOŃ

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Ogrodnictwo

O G Ł O S Z E N I E

Numery alarmoweNumery alarmowe



Środa 30 maja 2018 FOTORELACJA 29  RYPIN–CRY.PL

R E K L A M A

GMINA SKRWILNO  Przewodnicy psów służbowych wraz ze swoimi podopiecznymi spotkali się z przed-
szkolakami z Oddziału Przedszkolnego w Okalewie. Tematem spotkania było bezpieczeństwo podczas zbli-
żających się wakacji. Niespodzianką przygotowaną przez policjantów dla dzieci był pokaz tresury psów

Cenne rady przed wakacjami

R E K L A M A

Rypińscy policjanci spotyka-
ją się z dziećmi, z którymi pro-
wadzą edukacyjne rozmowy na 
temat bezpieczeństwa. W piątek 
(25.05) przewodnicy psów służ-
bowych st. asp. Marcin Pankow-
ski oraz sierż. szt. Sylwester 
Kowalski wraz ze swoimi czwo-
ronożnymi podopiecznymi od-
wiedzili przedszkolaków w Oka-
lewie.

– W trakcie spotkania po-

ruszone zostały zagadnienia 
dotyczące bezpieczeństwa pod-
czas zbliżających się wakacji, 
szczególnie podczas pobytu nad 
wodą oraz jak zachowywać się, 
nie będąc pod opieką dorosłych. 
Policjanci przypomnieli rów-
nież zasady ruchu drogowego 
– mówi asp. Dorota Rupińska 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Rypinie.

Największym zainteresowa-

niem cieszyła się prezentacja 
tresury psa służbowego. Poli-
cjanci opowiedzieli jak wygląda 
ich praca oraz pouczyli dzieci 
jak powinny zachowywać się 
w kontakcie ze zwierzętami. 
Na zakończenie funkcjonariu-
sze rozdali dzieciom odblaski 
i przestrzegli jak ważne jest ich 
używanie.

(ak)
fot. KPP Rypin
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jąc kolegom z Wolfsburga 
w utrzymaniu się w Bunde-
slidze. Spekuluje się, że dla 
naszego pomocnika mógł być 
to ostatni sezon w lidze nie-
mieckiej. 

– Wolfsburg po kolejnym 
kiepskim sezonie będzie chciał 
się przebudować. Przyjdzie Felix 
Klaus z Hannoveru 96, być może 
Filip Kostić z HSV. Jest ponadto 
Mehmedi, na skrzydłach mogą 
grać: Malli i Didavi, więc dla na-
szego reprezentanta może za-
braknąć miejsca. Tym bardziej, 
że mówi się, że Kuba nie wniósł 
do zespołu tyle, ile oczekiwano. 
Oczywiście, Błaszczykowski jest 
w Niemczech kultową postacią, 
ma wielkie zasługi, a ponadto 
duże doświadczenie, więc zna-
lazłyby się kluby z dolnego re-
jonu tabeli, które chciałyby go 
zatrudnić, ale myślę, że zwy-
czajnie nie podołają finansowo. 
W Bundeslidze jest teraz ten-
dencja, żeby na skrzydłach sta-
wiać na młodych, szybkich gra-
czy. Myślę, że Kuba poradziłby 
sobie jeszcze w zespołach, które 
grają w ustawieniu 4-4-2, gdzie 
skrzydłowy funkcjonuje raczej 
jako boczny pomocnik, ma mnie 
zadań ofensywnych. Pytanie czy 
Kuba chce jeszcze grać pod tak 
dużą presją czy spróbować się 
np. w MLS w Stanach Zjednoczo-
nych. Uważam, że ta druga opcja 
jest bardziej prawdopodobna. 

– Szansę na podbicie Bun-
desligi stracił Bartosz Kapust-
ka. Przed sezonem wydawało 
się, że trafił w idealne miej-
sce, do Freiburga – klubu, 
który słynie z kształtowania 
młodych zawodników. Co po-
szło nie tak?

– Dla mnie to duże rozcza-
rowanie, bo trudno wyobrazić 
sobie lepszy klub do rozwoju 
i poznawania zachodniej piłki. 
Ale okazało się, że Bartek nie 
był przygotowany do gry pod 
względem fizycznym i taktycz-
nym. Trener Freiburga Chrisitan 
Streich słynie z wyczerpujących 
odpowiedzi, tymczasem gdy na 
jednej z konferencji prasowych 
został zapytany o Kapustkę, 
najpierw wzruszył ramionami 
i westchnął, a potem przyznał, 
że Bartek to piłkarz technicz-
ny, który potrafi poradzić sobie 
w trudnej, boiskowej sytuacji, 
wyjść spod pressingu, a później 
w najprostszej sytuacji podać 
piłkę przeciwnikowi i narazić ze-
spół na kontrę. Nie da się ukryć, 
że Kapustka ma problem z grą 
defensywną. Niedawno rozma

„Futbol to szachy z kostką do gry”
PIŁKA NOŻNA  W rozmowie z naszym tygodnikiem Tomasz Urban, ekspert Eleven Sports i dzienni-
karz „Piłki Nożnej”, podsumowuje sobotni finał Ligi Mistrzów i miniony sezon Bundesligi oraz opowiada 
o szansach reprezentacji Niemiec i Polski w zbliżającym się mundialu 

– Nie da się ukryć, że fa-
worytem sobotniego finału 
Ligi Mistrzów był Real Ma-
dryt, ale już okoliczności, 
w których „Królewscy” poko-
nali Liverpool zdziwiły pew-
nie niejednego doświadczone-
go kibica. Dwa gole drużynie 
Zidane’a sprezentował Loris 
Karius. Zaliczasz się do grona 
krytyków niemieckiego bram-
karza?

– Absolutnie nie, bo to nie 
jest zły bramkarz. Ma za sobą 
bardzo dobry sezon, ciężko pra-
cował, żeby wygryźć ze składu 
Simona Mignoleta. Oczywiście, 
Karius nie jest topowym golki-
perem. W Niemczech to bram-
karz nr 6 lub 7 – za Neuerem, 
ter Stegenem, Trappem, Leno, 
Fahrmannem, a może nawet 
Ulreichem. Trudno powiedzieć, 
co się z nim stało w sobotę, 
w najważniejszym meczu se-
zonu. Generalnie, Liverpool do 
kontuzji Mohammeda Salaha 
grał dobrze, ale później zdarzyły 
się nieprzewidywalne rzeczy. 

– Dla Jurgena Kloppa był 
to szósty z rzędu przegrany 

finał. 
– To prawda, ale jestem 

zdania, że każdy finał to odręb-
na historia. Szkoda mi Kloppa, 
bo zrobił z Liverpoolu kapital-
ny zespół. Oglądanie pojedyn-
ków z Romą czy Manchesterem 
City było wielką przyjemnością. 
Ostatnio były asystent Kloppa 
powiedział, że futbol to sza-
chy z kostką do gry. To świet-
nie oddaje przebieg sobotniego 
meczu. Można ustalić taktykę 
i wiele innych elementów, ale na 
tak wysokim poziomie na końcu 
i tak decyduje rzut kostką, czyli 
rzeczy, których nie sposób za-
planować. Myślę, że niemiecki 
trener wprowadził Liverpool na 
wyższy poziom i w przyszłym 
roku LFC może się poważniej 
wmieszać do walki o tytuł mi-
strzowski w Anglii. 

– Za nami także rozstrzy-
gnięcia w Bundeslidze. Przed 
sezonem typowałeś, że Borus-
sia może zdetronizować Bay-
ern. Początek był obiecujący, 
bo zespół z Dortmundu szedł 
jak burza. Później jednak zda-
rzył się kryzys, którego Peter 

Bosz nie był w stanie zaże-
gnać. Co się z stało z BVB?

– Może nieco przerysuję te 
wydarzenia, ale jestem zdania, 
że to bardziej reszta przegrała 
niż Bayern wygrał. Jeśli pytasz 
o Borussię, faktycznie początek 
był znakomity, ale później w Do-
rtmundzie pojawiło się mnóstwo 
problemów, właściwie każdej 
natury. Obserwatorzy podkre-
ślają, że to zespół bez lidera, 
który w trudnych momentach 
byłby w stanie wyciągnąć zespół 
z bagna. Zbyt wielu zawodników 
miało problemy z formą. Doszła 
też kontuzja Łukasza Piszczka, 
a jego zmiennik nie był w stanie 
wejść na tak wysoki poziom. Po-
nadto Bosz nie potrafił przesta-
wić zwrotnicy, cały czas grał ten 
sam futbol, który nie przynosił 
efektów. Kulminacją problemów 
był mecz z Schalke, gdy Borussia 
prowadziła już 4:0, ale pozwo-
liła rywalom doprowadzić do 
remisu. Po tamtym meczu po-
został duży kac. Drużynę objął 
Peter Stoeger i koniec końców, 
Borussia załapała się do Ligi 
Mistrzów, choć też nie bez pro-

blemów. Stoeger nie był zado-
wolony z mentalnego podejścia 
zawodników, urządzał wycieczki 
personalne. Teraz przychodzi 
Lucien Favre i jedno jest pewne, 
BVB czeka duża przebudowa. 

– Bayern dzielił i rządził 
w Bundeslidze, ale znów nie 
był w stanie sięgnąć po euro-
pejskie trofeum. 

– Monachijczycy w perspek-
tywie czasu też staną w obliczu 
poważnej przebudowy i zaryzy-
kuję stwierdzenie, że nie będą 
już takimi dominatorami jak 
do tej pory. Pojawi się nowy 
trener – Niko Kovac. W Niem-
czech spekuluje się, że Bayern 
zacznie grać trójką w obronie, 
rozwiązując w ten sposób pro-
blem braku zastępców dla wie-
kowych skrzydłowych – Arjena 
Robbena i Francka Ribery’ego. 
Zresztą wielu piłkarzy albo do-
bija do trzydziestki, albo już ją 
przekroczyło i trzeba powoli za-
stanawiać się, jak zastąpić tych 
wszystkich Neuerów, Boaten-
gów, Hummelsów czy Vidali. 
Niestety, słabością Bundesligi 
jest fakt, że żaden z zespołów 
nie zdołał przygotować się na to, 
by w odpowiednim momencie 
być gotowym do zaatakowania 
przebudowywanego Bayernu. 

– Mówi się, że Robert Le-
wandowski może zmienić klub 
już przed mundialem. To real-
ny scenariusz? 

– Zacznijmy od tego, że to 
Bayern decyduje, kiedy piłkarz 
może odejść. Oczywiście, nie-
mieckie media podają, że Robert 
zgłosił w klubie chęć odejścia, 
nie na darmo zmienił też me-
nadżera. Dlatego nie wykluczam 
transferu, choć wydaje mi się, 
że w najbliższym okienku trans-
ferowym jest on mało prawdo-
podobny. Tym bardziej, że Uli 
Hoeness i Karl Heinz Rummeni-
ge powtarzają, że nie ma mowy, 
żeby Robert odszedł tego lata. 
Prawda jest taka, że jeśli ci pa-
nowie coś mówią, to zazwyczaj 
nie rzucają słów na wiatr. Teore-
tycznie Bayern mógłby w miej-
sce Lewego kupić np. Mauro 
Icardiego, ale to wydatek rzędu 
120 mln euro. Monachijczycy 
nie chcą brać udział w wyścigu 
szczurów. Przypomnę, że ich 
rekord transferowy to 41,5 mln 
euro. Zatem patrząc logicznie, 
nic nie wskazuje na transfer Ro-
berta, choć jak wiadomo, rynek 
nie zawsze jest logiczny. 

– W końcówce sezonu do 
gry po kontuzji wrócił Kuba 
Błaszczykowski, pomaga-
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Młodzicy RKS Lech Rypin przegrali wyjazdowe spotkanie z Gwiazdą Bydgoszcz 2:0. Skład drużyny: Samuel 
Barańczuk, Bartosz Piasecki, Konrad Kopczyński, Jan Krzykwa, Jakub Listkowski, Jakub Żytowiecki, Przemysław 
Wojciechowski, Marcel Łapkiewicz, Marcin Rutkowski, Łukasz Wójcik, Julian Kolbus, Oliwier Mazurkiewicz. 
Trener Kamil Bryl.

Fot. nadesłane

rozmawiałem z Rafałem 
Gikiewiczem, bramkarzem Fre-
iburga, który powiedział, że 
Streich, niezależnie od wyniku, 
jest niezadowolony, gdy zespół 
przebiegnie w trakcie meczu 
mniej niż 120 km. To wiele mówi, 
jak ważna jest dyscyplina tak-
tyczna i przygotowanie fizycz-
ne. Inna sprawa to pieniądze. 
Bartek miał zapisaną klauzulę 
wykupu wynoszącą 6 mln euro. 
Freiburg tylko raz wydał na pił-
karza więcej – 6,5 mln euro na 
Mehmediego. Co do przyszłości 
Bartka, trzeba pamiętać, że to 
wciąż młody piłkarz, o dużym 
talencie, nie można go skreślać. 
Być może powinien zrobić krok 
w tył, wrócić do Polski i odbu-
dować formę np. w Legii. 

– Za kilkanaście dni star-
tują mistrzostwa świata. 
Niemcy są faworytem? 

– Niemcy nie mówią tym 
razem, że jadą po złoto, ale są 
świadomi swojej siły. Mam wąt-
pliwości czy tę kadrę stać na 
zwycięstwo, jednak wydaje się, 
że półfinał jest w ich zasięgu. 
W końcowych fazach kluczowa 
może być ławka rezerwowych, 
a ta u naszych sąsiadów nie 
jest wcale imponująca, zwłasz-
cza jeśli chodzi o obrońców. Na 
lewej stronie prawdopodobnie 
zagra Jonas Hector z drugoli-
gowej Kolonii. Zobaczymy jak 
będzie funkcjonował atak. Timo 
Werner prawdopodobnie bę-
dzie pierwszym napastnikiem 
w drużynie Loewa. To oczywi-
ście znakomity piłkarz, piekiel-
nie szybki, doskonały w grze 
głową, ale w tym sezonie po 
raz pierwszy zagrał ponad 50 
meczów. W ostatnich kolejkach 
Bundesligi było widać, że jest 
już zmęczony. 

– Zastąpić go może np. 
Mario Gomez, który wygrał 
rywalizację z Sandro Wagne-
rem, snajperem Bayernu. To 
niespodzianka? 

– Wagner zrobił wszystko, 
żeby pojechać na mundial. Pół 
roku temu wykonał odważny 
krok, decydując się na transfer 
do Bayernu. Odważny, bo nie 
jest łatwo być zmiennikiem Le-
wandowskiego. Wagner sobie 
poradził, strzelił kilka bramek, 
potwierdził swoje umiejętności 
w topowym klubie. Ale o powo-
łaniu Mario Gomeza zadecydo-
wały względy charakterologicz-
ne. Mario to typ lidera, ma duży 
posłuch w szatni, a oprócz tego 
jest w niezłej dyspozycji, zali-
czył dobrą wiosnę w Stuttgarcie. 
Poza tym, ma doświadczenie 
z dużych imprez. Co ciekawe, 
już po powołaniach Wagner zre-
zygnował z gry w kadrze argu-
mentując, że kierownictwo ka-
dry boi się piłkarzy, którzy mają 
własne zdanie. Z kolei Loew od-
powiedział, że Wagner nie ma 
szacunku dla swoich kolegów 
i kierownictwa kadry. 

– Joachim Loew zaryzyku-
je i postawi w bramce na kon-
tuzjowanego od wielu miesię-
cy Manuela Neuera?

– Kilka dni temu Loew przy-
znał, że jeśli Manuel Neuer po-
jedzie na turniej to po to, żeby 
bronić. Musimy zdać sobie spra-
wę, że dla Niemców bramkarz 
Bayernu to człowiek-instytucja. 
Jednak jego forma jest wiel-
ką niewiadomą. Miał wrócić 
do gry już w kwietniu, tym-
czasem mamy końcówkę maja, 
a on nie zagrał żadnego meczu. 
Wyobraźmy sobie z jaką presją 
musiałby zmierzyć się Manu-
el, gdyby coś zawalił w trakcie 
turnieju. Wydaje mi się, że naj-
zdrowiej, także dla atmosfery 
w zespole, byłoby gdyby Neuer 
został w domu. W odwodzie jest 
doskonale dysponowany w tym 
sezonie Marc Andre ter Stegen. 
Bramkarz Barcelony gwarantuje 
podobną jakość co Manu. 

– Widzisz reprezentację 
Polski w roli czarnego konia 
turnieju?

– Zawsze podchodzę ostroż-
nie do występów naszych dru-
żyn. W naszej grupie faworytem 
jest Kolumbia, my powalczymy 
z Senegalem o drugie miejsce, 
choć nie odbierałbym szans 
Japonii. To truizm, ale najważ-
niejszy będzie pierwszy mecz. 
Nawet remis z Senegalem po-
winniśmy potraktować jako po-
zytywny wynik.  

– Adam Nawałka postawi 
na trójkę obrońców?

– W tym momencie to zga-
dywanka. Dużo powiedzą nam 
najbliższe sparingi z Chile i Li-
twą. Myślę, że selekcjoner może 
zagrać trzema obrońcami w me-
czu z Senegalem, ze względu na 
obecność w drużynie rywala 
Sadio Mane. Skrzydłowy Liver-
poolu jest w świetnej formie, 
więc konieczne będzie dodat-
kowe zabezpieczenie w obro-
nie, choćby w postaci trzeciego 
stopera asekurującego boczne-
go obrońcę, kiedy Mane będzie 
schodził do środka. Wracając 
do poprzedniego pytania, to 
mordercza grupa, ale ona zwe-
ryfikuje umiejętności naszej 
reprezentacji. Jeśli Polsce uda 
się awansować do drugiej run-
dy, później wszystko będzie 
możliwe. Co prawda możemy 
trafić na Belgów lub Anglików, 
ale Euro 2016 pokazało, że te 
drużyny są do ogrania. Wciąż 
jest wiele niewiadomych np. 
czy Grzegorz Krychowiak wej-
dzie na odpowiedni poziom po 
kiepskim sezonie w Anglii lub 
czy Piotr Zieliński udźwignie 
odpowiedzialność i weźmie grę 
zespołu na siebie. Kluczem do 
sukcesu będzie to, co uda się 
wypracować na najbliższym 
zgrupowaniu w Arłamowie. 

Rozmawiał: 
Tomasz Błaszkiewicz

fot. archiwum

PiłkA NożNA  Kanonada juniorów Lecha

W miniony wtorek juniorzy Lecha Rypin pokonali Kujawiaka Kruszyn 7:1. Bramki strzelili: Daniel Jasieniecki 4, 
Patryk Januszewski, Kornel Stasiak i Mateusz Paczkowski. Skład zespołu: Piotr Orędowski, Kacper Dreśliński, 
Patryk Januszewski, Dawid Gawryszewski, Kuba Zabudź, Radosław Lewandowski, Bartek Krajewski, Krystian 
Żbikowski, Kornel Stasiak, Kuba Wrzosiński (kpt), Daniel Jasieniecki. Rezerwowi: Patryk Stefański, Kuba Ratkow-
ski, Mateusz Paczkowski, Kasjan Piwczyński.

Fot. nadesłane

PiłkA NożNA  Szóstka trampkarzy

W środę 23 maja trampkarze RKS Lech Rypin wygrali kolejne spotkanie w rozgrywkach II ligi wojewódzkiej. Tym 
razem nie dali szans piłkarzom Gwiazdy Toruń, którą pokonali 6:0 po bramkach: Jakub Krajewski x 2, Bartosz 
Dobrowolski, Mikołaj Kłótkowski, Adrian Czapliński, Maciej Grabowski. Skład zespołu: Jakub Pysiak, Dawid 
Gurtatowski, Karol Went, Konrad Orędowski, Maciej Grabowski, Mateusz Kowalicki, Wiktor Szymański, Emma-
nuel Kalinowski, Krzysztof Malinowski, Bartosz Dobrowolski, Szymon Markowski, Mikołaj Kłótkowski, Mateusz 
Rozpierski, Adrian Czapliski, Jakub Krajewski, Kacper Ratkowski, Patryk Tomaszewski, Maksym Thies. Trenerem 
drużyny jest Bartosz Sobierajski.

Fot. nadesłane

PiłkA NożNA  Słabsi od Gwiazdy



Lecha w tym sezonie można 
nazwać drużyną nieprzewidywal-
ną. Potrafi pokonać po dobrym 
spotkaniu lidera tabeli, po czym 
potknąć się na zespole ze środka 
stawki. Zawodnicy naszej drużyny 
z całą pewnością chcieli zrehabi-
litować się za ubiegłotygodniową 
porażkę z Legią Chełmża 1:2 i do 
sobotniego spotkania przystąpili 
bardzo skoncentrowani. Naprze-
ciwko rypinian stanęli piłkarze 
Chełminianki Chełmno, która 
w tym sezonie prawdopodobnie 
do ostatniej kolejki będzie drżeć 
o utrzymanie w lidze.

Sobotnie spotkanie gospo-
darze rozpoczęli z wysokiego C, 
kiedy już w pierwszych minutach 
golkipera gości chciał zaskoczyć 
Jarosław Lewandowski. Mecz od 
początku przebiegał w atmosfe-
rze twardej, męskiej walki. W 13. 
minucie Martyn Trędewicz wyciął 
jednego z rywali równo z trawą 
i sędzia nie zawahał się pokazać 
mu żółtej kartki. Kilka minut póź-
niej goście mogli wyjść na prowa-
dzenie, ale dobrze dysponowany 
tego dnia Semrau wybronił dwa 
strzały oddane z bliskiej odległo-
ści. Niedługo później wszyscy na 
chwilę wstrzymali oddech, kiedy 

po starciu w powietrzu Paweł 
Lewandowski padł bezwładnie 
na murawę i na moment stracił 
przytomność. Natychmiast z po-
mocą rzucili się zawodnicy obu 
drużyn. Po chwili sytuację udało 
się na szczęście opanować i nasz 
zawodnik mógł wrócić do gry. 
Gościom niestety zdarzało się 
uciekać do brudnych sztuczek. 
Jeden z zawodników potraktował 
Radosława Fodrowskiego łokciem 
mimo, iż ten był daleko od piłki. 
Z nosa zawodnika poleciała krew, 
a mimo to sędzia nie zdecydo-
wał się ukarać winowajcy żółtym 
kartonikiem. Do końca pierwszej 
połowy zarówno gospodarze jak 
i goście mieli świetne sytuacje do 
objęcia prowadzenia, ale bram-
karze w porę zażegnywali nie-
bezpieczeństwo.

Pierwsze minuty drugiej po-
łowy upłynęły na delikatnej prze-
wadze gości. Piłkarze z Chełmna 
nie wykorzystali ani sytuacji sam 
na sam, ani groźnej akcji lewą 
stroną boiska. Za każdym razem 
górą był rypiński Keylor Navas, 
który braki fizyczne nadrabiał 
niesamowitą zwinnością i bły-
skawicznymi reakcjami. Po chwi-
lowym zrywie przyjezdnych to 

Lech wrócił do gry i coraz mocniej 
naciskał rywali. Najpierw kolejny 
raz w tym spotkaniu golkipera 
gości postraszył Martyn Tręde-
wicz, a niedługo później sędzia 
podyktował rzut wolny dla Le-
cha. Do odbitej przed siebie przez 
bramkarza piłki dopadł Marek 
Magdziński i w 67. minucie spo-
tkania wyprowadził gospodarzy 
na jednobramkowe prowadzenie. 
Lech mógł jeszcze podwyższyć 
prowadzenie, kiedy Marek Mag-
dziński i Dawid Gawryszewski ru-
szyli na bramkę gości. Magdziń-
ski ograł golkipera i oddał strzał, 
jednak piłkę zmierzającą do siatki 
wybił jeden z obrońców. Do koń-
ca spotkania było gorąco, jednak 
ostatecznie Lech Rypin odniósł 
15. zwycięstwo w sezonie.

Kolejne spotkanie podopiecz-
ni trenera Tomasza Paczkow-
skiego rozegrają już w czwartek. 
Przeciwnikiem naszej drużyny 
będzie Sparta Brodnica. Począ-
tek meczu przy ulicy Sportowej 
o 17:00.

Tekst i fot. (LB)
Więcej zdjęć na naszej stronie:
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Lech z trzema punktami
PIŁKA NOŻNA  W 29. kolejce kujawsko-pomorskiej IV ligi Lech Rypin podejmował u siebie Chełminiankę 
Chełmno. Po zaciętym pojedynku nasi zawodnicy odnieśli zwycięstwo 1:0


