
Do zdarzenia doszło przed 
południem na drodze asfaltowej 
w Mościskach. Młodzi kolarze m. 
in. z Rypina czy Włocławka odby-
wali trening. Niestety w pewnym 
momencie jeden z nich się wywró-
cił. W tak zwartej grupie musiało 
więc upaść więcej zawodników.

– Prawdopodobnie pierwszy 
kolarz się wywrócił, pozostali naje-
chali na niego i także upadli. Pele-
ton liczył ponad 20 osób, poszko-
dowanych zostało 7. Część z nich 
trafiła do szpitali w Płocku, Toruniu 
i Włocławku, część do rypińskiej 
lecznicy. Trwa ustalanie przyczyn 
zdarzenia – mówi asp. Dorota Ru-
pińska z Komendy Powiatowej Po-
licji w Rypinie.

Pomocy poszkodowanym za-
wodnikom udzielali m. in. strażacy. 
Sytuacja była naprawdę poważna.

– Pierwsze zgłoszenie jakie 
do nas trafiło, dotyczyło pięciu 
poszkodowanych. Później okazało 

się, że ta liczba wzrosła. Strażacy 
udzielali pomocy przedmedycz-
nej do momentu przybycia ze-
społów ratownictwa medycznego. 
Jeden z poszkodowanych musiał 
być przetransportowany do szpi-
tala śmigłowcem, trzech karetka-
mi – dodaje mł. bryg. Tomasz So-
kołowski z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Ry-
pinie.

Na miejscu pracowały dwa za-
stępy strażaków z PSP Rypin oraz 
ochotnicy z OSP Giżynek. Nie było 
utrudnień w ruchu. Akcją ratow-
niczą kierowali medycy z Rypina. 
Policyjne dochodzenie wyjaśni, 
dlaczego doszło do wypadku i czy 
były zaniedbania ze strony opieku-
nów kolarzy. Od obrażeń zawodni-
ków zależy także kwalifikacja zda-
rzenia.

(ak), fot. Ratownictwo 
Medyczne Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego

W piątek 20 lipca odbyło się 
walne zgromadzenie udziałow-
ców spółdzielni, zamknięte dla 
mediów. Udało się nam jednak 
ustalić, że przegłosowano złoże-
nie wniosku o upadłość ROTR-u. 
Wcześniej, w środę 18 lipca, został 
złożony wniosek o restrukturyza-
cję mleczarni przygotowany przez 
nowy zarząd. Czy zostanie pozy-
tywnie rozpatrzony przez wydział 
gospodarczy toruńskiego sądu, 
będzie wiadomo w tym tygodniu.

Walne zgromadzenie prowa-
dził nowy przewodniczący rady 
nadzorczej, pełniący tę funkcję od 
30 czerwca Krzysztof Malinowski.

– Zależy mi na przetrwaniu 
spółdzielni, obecnie odstawiam 
mleko do pośrednika, nie chcę 
wiązać się umową z inną mleczar-
nią, jeśli ROTR wznowi działal-
ność, będę nadal tutaj sprzedawał 
surowiec. Mam sentyment do fir-
my, dziadek mojej żony ponad 80 
lat temu pracował na jej podwali-
ny – mówił Krzysztof Malinowski, 
który nie był wcześniej członkiem 
rady nadzorczej.

– Na walnych 
z gr omad z en ia c h 
prezes Mariusz Tro-
jakowski uspokajał 
rolników, że panuje 
nad wszystkim. Te-
raz widzę, że trzeba 
było podjąć działanie 
res truk tur yzac yj-
ne wcześniej, przed 

utratą płynności finansowej 
spółdzielni – dodał Malinowski.

Mądrzy po szkodzie są rów-
nież członkowie rady nadzorczej, 
którzy wierzyli byłemu prezeso-
wi. W ciągu ostatnich czterech lat 
tylko raz jedna osoba zagłosowała 
przeciw przyjęciu kolejnych abso-
lutoriów i sprawozdań finanso-
wych.

Z prowadzonych przez nowy 
zarząd prób uratowania mleczar-
ni poprzez pozyskanie podmio-
tów zewnętrznych jak dotąd nic 
nie wyszło. Prowadzone rozmowy 
z Polmlekiem, który przelał na 
konto spółdzielni 5 milionów zło-
tych pożyczki na wypłaty dla rol-
ników za surowiec, zostały zawie-
szone lub zerwane. Dlaczego tak 
się stało, do końca nie wiadomo. 
Polmlek i ROTR mają rozbieżne 
opinie w tej materii (będziemy tę 
sprawę wyjaśniać – red.).

Nadal nic nie wiadomo o za-
gadkowym konsorcjum, które 
miało przekazać 20 mln zł. Piąte-
go lipca pieniądze miały znaleźć 
się na koncie spółdzielni, ale nie 

wpłynęły, potem okazało się, że 
kwota ma być płacona w ratach, 
ale nie jest. W dalszej perspekty-
wie obiecywano na rozwój zakła-
du 40-60 mln zł. Przedstawiciele 
inwestora obejrzeli hale produk-
cyjne, zapoznali się z dokumen-
tami, zadeklarowali gruszki na 
wierzbie i nie ujawnili swojego 
mocodawcy. Gdyby nie tragiczne 
położenie dostawców i pracowni-
ków można by sytuację uznać za 
kabaretową.

Produkcja w mleczarni jest 
obecnie szczątkowa. Dla ze-
wnętrznego odbiorcy są wędzone 
sery i w proszkowni przygotowy-
wane mieszanki wg dostarczonych 
receptur. Jeśli chodzi o pracowni-
ków, wysłano na urlop, kogo się 
dało. Wiceprezes Jacek Smoliński, 
pełniący tę funkcję od 5 lat, nie 
uchyla się od odpowiedzialności, 
włącznie z karną. 

– Z perspektywy czasu widzę, 
że wszystko stało się za późno. 
Wydawało mi się, że straty spół-
dzielni uda się odrobić, tak się 
już wcześniej zdarzało. W mle-
czarstwie jest raz górka, raz do-
łek, teraz widzę, że pewne rzeczy 
zostały przegapione, zagrożenia 
okazały się większe niż przewidy-
waliśmy – mówi Smoliński.

Do sprawy będziemy nadal 
powracać.

Tekst i fot. Jolanta 
Dołęgowska

RYPIN  Plotki, różne teorie i tajemnicze konsorcjum, nie-
pewna sytuacja pracowników i rolnicy z małą nadzieją na od-
zyskanie pieniędzy za mleko, tak wygląda aktualna kondycja 
mleczarni
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Karambol kolarzy
Ogromnego pecha mieli kolarze, którzy trenowa-
li w poniedziałek w Mościskach (gmina Brzuze). Na 
skutek upadku z ponad 20-osobowego peletonu aż 
siedmiu zawodników odniosło obrażenia, w tym kil-
ku poważne.

Gmina Brzuze
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– To kolejna inwestycja w cią-
gu dróg wojewódzkich, która 
poprawi bezpieczeństwo miesz-
kańców i podróżnych w tej części 
regionu. Podczas realizacji zadania 
wykonawca ograniczy utrudnie-

nia w ruchu do niezbędnego mi-
nimum – mówi marszałek Piotr 
Całbecki.

Most znajduje się w ciągu ulicy 
T. Kościuszki. Jest jedną z dwóch 
konstrukcji, które komunikują 

centrum z zachodnią częścią Ry-
pina. Ulica stanowi fragment drogi 
wojewódzkiej nr 534 łączącej Rypin 
z Golubiem-Dobrzyniem, Wąbrzeź-
nem i Grudziądzem. Większa część 
tej trasy została zmodernizowana 
w poprzednich latach z wykorzy-
staniem środków z Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Teraz 
przebudowany zostanie most.

Prace rozpoczęły się w ponie-
działek od rozbiórki nawierzchni 
chodników. Wykonawca zamie-
rza przez większą część remontu 
zachować przejezdność na obu 
pasach ruchu. Ruch wahadłowy 
będzie wprowadzany tylko tym-
czasowo m. in. w trakcie układania 
nowej nawierzchni.

Większość robót będzie pro-
wadzona od strony wody. Od 
spodu drogowcy wstawią stalo-
wą konstrukcja z blachy falistej, 
a przestrzeń pomiędzy istnie-
jącym obiektem i stalową osło-
ną wypełni beton. Dzięki takiej 
technologii ważna przeprawa nie 
musi być w całości rozbierana, co 
spowodowałoby duże utrudnie-
nia w ruchu. W zakres inwestycji 
wchodzą przebudowy chodników, 
przyległych murów oporowych, 
wykonanie nowej jezdni i balu-
strad. Zakończenie prac planowa-
ne jest w październiku.

Dzięki tej inwestycji zwiększy 
się nośność przeprawy, która bę-
dzie dostosowana do poruszania 
się pojazdów o masie nawet 40 ton 
(wcześniej 30 ton). Nowa jezdnia, 
chodniki i balustrady podniosą też 
estetykę ul. Kościuszki.

Most w liczbach:
– Koszt inwestycji 1,65 mln zł
– Gwarancja 5 lat
– Nowa nośność – 40 ton
– Natężenia ruchu – ok. 4700 

pojazdów na dobę.
(ak), 

fot. Szymon Zdziebło/Taran-
toga.pl

Burmistrz ws. szpitala: 
„nie pozwolimy na to”

RyPin  Sprawa rypińskiego szpitala elektryzuje nie tylko wielu mieszkańców miasta i powiatu ry-
pińskiego, ale także samorządowców z regionu. Trwa również polemika pomiędzy burmistrzem Paw-
łem Grzybowskim i starostą Zbigniewem Zgórzyńskim

Dwa tygodnie temu napi-
saliśmy artykuł na temat listu 
otwartego burmistrza Pawła 
Grzybowskiego i niektórych 
radnych miejskich i powiato-
wych zatroskanych o rypiński 
szpital. Tydzień później na naszą 
redakcyjną skrzynkę trafiło pi-
smo od starosty Zbigniewa Zgó-
rzyńskiego, który odpowiedział 
tym samym na wspomniany list. 
Wyjaśnił w nim obszernie poru-
szane kwestie, odpowiedział na 
zadane pytania. Ocenił również 
sam fakt medialnej dyskusji na 
temat lecznicy.

– Fakt rozmowy o sprawach 
ważnych dla miasta i powia-
tu na łamach prasy świadczy, 

w moim odczuciu, tylko i wy-
łącznie o rozpoczęciu kampanii 
wyborczej i chęci zaistnienia 
w mediach. Wielu z państwa 
w ostatniej kadencji nie wyka-
zała żadnego zainteresowania 
sprawami szpitala stąd dziwi 
mnie okazywana obecnie nad-
mierna aktywność – napisał 
Zgórzyński.

Ale zdaniem burmistrza 
Pawła Grzybowskiego nie 
wszystko jest takie jak przed-
stawia to starosta. Oczywiście 
włodarz miasta nie zgadza się 
z twierdzeniem dotyczącym 
kampanii wyborczej.

– Przed nami chyba najgo-
rętszy okres w tym roku – wy-

bory samorządowe i nie dziwi 
mnie, że starosta chce zrzucić 
nasze zainteresowanie na karb 
jesiennych wyborów. Oczywiście 
można iść i taką drogą, ale nie 
zmienia to faktu, że nigdy nie 
pozwolimy na to, by oddziały 
takie jak ginekologiczno-położ-
niczy czy dziecięcy nie funkcjo-
nowały czy były likwidowane. 
Mieszkańcy mówią, że przez 
obecną politykę władz szpitala 
pacjenci z terenu miasta oraz 
powiatu czekają bardzo długo, 
a osoby spoza naszego regionu 
przyjmowane są błyskawicznie. 
Dotyczy to np. rehabilitacji. Po-
wtórzę po raz kolejny – szpital 
powiatowy jest jednostką, która 
powinna służyć przede wszyst-
kim pacjentom miasta i powiatu 
– mówi Paweł Grzybowski.

Często poruszane są kwe-
stie finansowe dotyczące szpita-
la. Starosta twierdzi, że obecne 
kierownictwo szpitala zastało 
go w złej kondycji, jeżeli chodzi 
o stan infrastruktury medycz-
nej oraz dostęp do wykwalifiko-
wanych kadr.

– Kwestie te wielokrotnie 
były omawiane na Społecznej 
Radzie Szpitala, której większość 
z państwa jest członkami. Szpital 
przez wiele lat był niedoinwe-

stowany w zakresie infrastruk-
tury medycznej i technicznej, 
wymagał natychmiastowego do-
stosowania do obowiązujących 
przepisów prawa. Niespełnianie 
określonych wymagań powo-
dowało obowiązek ponoszenia 
z tego tytułu kar. W zawiązku 
z powyższym konieczne były 
wydatki na remont i zakupy nie-
zbędnego sprzętu oraz pozyska-
nie nowych kadr medycznych, 
albowiem przez wiele lat szpital 
nie spełniał wymagań określo-
nych przez prawo i NFZ, co wią-
zało się z realną utrata kontrak-
tu z NFZ. Wszystkie te wydatki 
zostały poniesione ze środków 
własnych. W wielu przypadkach 
takich jak remont oddziału dzie-
cięcego czy zakup sprzętu trzeba 
było w pierwszej kolejności do-
konać kosztownego wydatku ze 
środków własnych, a następnie 
nawet kilka miesięcy oczekiwać 
na refundację ze środków samo-
rządu województwa kujawsko-
pomorskiego oraz NFZ. Te wy-
sokie wydatki i odległy termin 
zapłaty spowodował przejścio-
we trudności finansowe, które 
sukcesywnie są rozwiązywane 
wraz z napływem oczekiwanych 
środków finansowych – zapew-
nia Zgórzyński.

I tutaj zdania obu samorzą-
dowców są rozbieżne. Według 
burmistrza jeszcze za poprzed-
niej władzy w lecznicę dosłow-
nie wpompowano grube miliony 
zł.

– Jako członek społecz-
nej rady szpitala obalam słowa 
pana starosty, że w poprzednich 
latach szpital był niedoposażo-
ny. Placówka w ostatnich latach, 
przed zmianą władzy, wykonała 
inwestycje warte ponad 33 mi-
lionów złotych, ze środków wła-
snych przekazując ponad 15 mi-
lionów. Takie są fakty, których 
nie sposób zmienić. List otwarty 
nie miał być próbą zaistnienia 
w mediach, a wyrazem naszej 
troski i otwartą prośbą o uzy-
skanie informacji, których nam 
nie przekazywano lub przeka-
zywano częściowo. W związ-
ku z tym oczekujemy szybkiej 
reakcji, a nie zamiatania spra-
wy pod dywan. Ostatecznie 
od sprawnego funkcjonowania 
szpitala zależy życie i zdrowie 
nas wszystkich, a  chcemy by 
rypinianie rodzili się w Rypinie 
jak dotychczas, a nie w ościen-
nych miejscowościach – odpo-
wiada burmistrz Rypina Paweł 
Grzybowski.

(ak), fot. archiwum

Rypin

Początek modernizacji mostu
W poniedziałek (23 lipca) rozpoczęła się przebudowa mostu w Rypinie w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 534. Przeprawa nad Rypienicą zyska nową konstrukcję, 
jezdnię i chodniki. Przez większą część remontu wykonawca zamierza zachować 
przejezdność na obu pasach ruchu



Czwartek 26 lipca 2018 AKTUALNOŚCI  3  RYPIN–CRY.PL

Pensje wójtów po obniżkach
POWIAT  Zdaniem wielu obserwatorów życia politycznego obniżka pensji dla samorządowców o 20 pro-
cent to fikcja. Postanowiliśmy to sprawdzić na przykładzie zarobków wójtów gmin powiatu rypińskiego

Zmniejszenie uposażeń par-
lamentarzystów i samorządow-
ców jest pokłosiem afery z nagro-
dami dla członków rządu Beaty 
Szydło. Obniżkę pensji zasadni-
czej wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast wprowadziło 
majowe rozporządzenie Rady 
Ministrów w sprawie wynagra-

dzania pracowników samorzą-
dowych. Oprócz wynagrodzenia 
zasadniczego należy pamiętać, 
że na wysokość  uposażenia osób 
pełniących funkcje zarządzające 
w samorządach wpływają rów-
nież dodatki.

Jak to wyszło w praktyce?
Mimo obniżki wynagrodze-

nia zasadniczego większą pensję 
będzie pobierał wójt gminy Brzu-
ze Jan Koprowski. Rada gminy 
wprawdzie obcięła jego wynagro-
dzenie zasadnicze z 5 tys. zł do 4,7 
tys. zł, ale jednocześnie podniosła 
jego dodatek specjalny z 2 070 zł 
do 2 442 zł. W efekcie Koprowski 
będzie zarabiał łącznie nie 9 970 
zł, a 9 982 zł brutto miesięcznie. 
W przypadku wójta gminy Skrwil-
no, Dariusza Kolczyńskiego kwo-
ta ta wynosi 10 tys. zł. Co ciekawe, 
po zmianie uchwały jego wypłata 
wynosi dokładnie tyle samo, co 
wynosiła przed. Radni obniżyli 
wprawdzie z 5 600 zł do 4 700 zł 
wynagrodzenie zasadnicze wło-

darza gminy Skrwilno, ale podnie-
śli z 1 500 zł do 2 500 zł dodatek 
specjalny. Obniżona została nato-
miast pensja Janusza Tyburskie-
go, wójta gminy Rypin. Na czerw-
cowej sesji radni obniżyli z 5 400 
zł do 4 700 zł jego wynagrodzenie 
zasadnicze. Tym samym dodatek 
za wysługę lat, który jest uzależ-
niony od wynagrodzenia zasadni-
czego, jest niższy i wynosi 940 zł. 
Obecna łączna kwota wynagro-
dzenia wójta Tyburskiego to 9 982 
zł brutto miesięcznie.

Bez zmian
Nie zmienią się natomiast za-

robki Dariusza Górskiego, wójta 
gminy Wąpielsk. Rada już wcze-

śniej podjęła uchwałę o obniżeniu 
pensji włodarza gminy, ustalając 
jego wynagrodzenie zasadnicze 
na poziomie 4,2 tys. zł. Poza tym 
wójt pobiera też dodatek funkcyj-
ny w wysokości 1 500 zł i dodatek 
specjalny, który wynosi 1 200 tys. 
zł. W efekcie Górski zarabia łącz-
nie 7 740 zł brutto miesięcznie. 
Okazuje się, że nie wszędzie radni 
zajęli się obniżkami. W Rogowie 
uchwała w sprawie ustalenia wy-
nagrodzenia wójta zostanie pod-
jęta dopiero podczas sesji, która 
odbędzie się 25 lipca.

Adam Wojtalewicz
fot. ilustracyjne

R E K L A M A

Kasa na zieloną energię
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
samorząd województwa rozdysponuje kolejne środ-
ki na montaż instalacji do produkcji energii elek-
trycznej oraz cieplnej z odnawialnych źródeł energii. 

Region

To wsparcie, z którego, za 
pośrednictwem np. samorządów 
lokalnych, będą mogli skorzystać 
także właściciele gospodarstw do-
mowych. Środki trafią również na 
budowę sieci elektroenergetycz-
nych dedykowanych OZE. Nabory 
wniosków ruszą w sierpniu.

– Inwestycje w odnawialne 
źródła energii nie tylko generują 
oszczędności, ale dzięki zmniej-
szeniu emisji szkodliwych pyłów 
do atmosfery przyczyniają się też 
do poprawy jakości powietrza. Do 
tej pory w ramach naszego RPO 
podzieliliśmy już środki, które po-
zwolą na montaż około 1,5 tysiąca 
paneli fotowoltaicznych, kolek-
torów słonecznych i pomp ciepła 
przy budynkach mieszkalnych. 
Tego rodzaju instalacje pojawiają 
się również na publicznych gma-

chach – mówi marszałek Piotr 
Całbecki.

 W najnowszym konkursie 
do dofinansowania przeznaczono 
projekty dotyczące tzw. mikroin-
stalacji, które służą do wytwarza-
nia energii elektrycznej lub ciepl-
nej z odnawialnych źródeł energii. 
Chodzi między innymi o montaż 
paneli fotowoltaicznych i kolekto-
rów słonecznych, które pojawią się 
na budynkach mieszkalnych oraz 
budynkach użyteczności publicz-
nej (oddzielną pulę zarezerwowano 
także dla szpitali wojewódzkich). 
O wsparcie mogą wnioskować sa-
morządy terytorialne, spółdzielnie 
mieszkaniowe, wspólnoty mieszka-
niowe, towarzystwa budownictwa 
społecznego, organizacje pozarzą-
dowe lub szpitale. W puli jest 24,4 
miliona złotych. Nabór wniosków 

rozpocznie się 20 sierpnia i potrwa 
do 23 listopada. 

W kolejnym konkursie związa-
nym z budową infrastruktury słu-
żącej wykorzystaniu odnawialnych 
źródeł energii przedsiębiorstwa 
będące operatorami systemów 
dystrybucyjnych mogą wniosko-
wać o wsparcie budowy lub mo-
dernizacji sieci elektroenergetycz-
nych niskiego i średniego napięcia 
dedykowanych przyłączeniu no-
wych jednostek wytwórczych 
energii OZE do Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego. W puli jest 
w sumie 11,3 miliona złotych a na-
bór rozpocznie się 20 sierpnia i po-
trwa do 14 września. 

 W wyniku rozstrzygniętego 
w lutym konkursu zarząd wo-
jewództwa rozdysponował już 
17,5 miliona złotych wsparcia z RPO 
na realizację 46 projektów doty-
czących budowy mikroinstalacji 
OZE na budynkach mieszkalnych, 
budynkach użyteczności publicz-
nej, a także placówkach medycz-
nych. Większość to przedsięwzięcia 
przygotowane przez samorządy 
lokalne i skierowane bezpośrednio 
do mieszkańców.

(ToB)

Region

Kradł... łuski 
Kilka miesięcy trwały problemy z nieproszonym go-
ściem na strzelnicy w Złotopolu. Ktoś wchodził na jej 
teren, powodując uszkodzenia sprzętu i kulochwytu. 

Pierwsze ślady nieproszonego 
gościa dało się zauważyć w kwiet-
niu br., kiedy ktoś ukradł jedną 
i uszkodził drugą lampę na złoto-
polskiej strzelnicy. Lampy podświe-
tlające cel były warte kilkaset zło-
tych. Okazało się, że doszło także 
do uszkodzenia ogrodzenia.

Podczas jednej z wizyt na 
strzelnicy właściciel zauważył oso-
bę, która rozkopywała kulochwyt. 
Jak się okazało, robiła to w celu 
wydobycia łusek i ołowiu w celu 
odsprzedaży ich w punktach sku-
pu. Nie udało się jej jednak ująć. 
Wtedy na obiekcie zamontowano 
fotopułapki. To proste urządzenie 
wykrywające ruch przyczyniło się 
do utrwalenia wizerunku sprawcy 
na gorącym uczynku.

– W zeszłym tygodniu właści-
ciel obiektu złożył zawiadomienie 
o przestępstwie. Utrwalony ma-

teriał dowodowy jasno wskazywał 
sprawcę. Policjanci ustalili, że jest 
nim 43-latek przebywający w oko-
licach Lipna, niemający stałego 
miejsca zamieszkania. Zebrano 
materiał dowodowy i przesłucha-
no świadków. Okazało się, ze łuski 
i przetopiony ołów sprzedawał na 
skupie blisko 30 razy – mówi mł. 
asp. Małogorzata Małkińska z KPP 
Lipno.

Policjanci ustalili, gdzie prze-
bywał podejrzany. We wtorek zo-
stał zatrzymany i usłyszał zarzut 
zniszczenia kulochwytu, uszkodze-
nia siatki ogrodzeniowej strzelnicy, 
uszkodzenia lamp i kradzieży łu-
sek oraz ołowiu z terenu strzelni-
cy. W sumie spowodowane starty 
wynoszą ponad 2,5 tysiąca zł. Męż-
czyźnie grozi do 5 lat pozbawienia 
wolności.

(ak)
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Remontują szkołę 
w Zakroczu
Trwają prace w zakresie układania kostki betonowej 
przed Szkołą Podstawową w Zakroczu.

Gmina Rypin

Będzie chodnik w Mariankach
Trwają prace związane z budową chodnika w miejscowości Marianki. Dzięki temu 
poprawi się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Gmina Rypin

W ramach prac prowadzo-
nych we własnym zakresie przez 
pracowników urzędu gminy Ry-
pin zostały zdemontowane płyty 
betonowe, wykonano podłoże, 
a obecnie trwa układanie kostki 
betonowej. W wyniku robót po-

wstanie 340 m2 nowej, utwar-
dzona nawierzchni, zwiększy się 
bezpieczeństwo uczniów, a także 
poprawi się funkcjonalność i es-
tetyka terenu przed szkołą.

(red), fot. UG Rypin

Materiały zakupiono ze środ-
ków funduszu sołeckiego, nato-
miast prace wykonują pracownicy 
urzędu gminy Rypin. Jest to do-
kończenie inwestycji rozpoczętej 

w roku ubiegłym. Cała długość 
chodnika to około 500 m. Po zakoń-
czeniu prac związanych z budową 
chodnika planowane jest ułożenie 
nowej nawierzchni z masy bitu-

micznej począwszy od skrzyżowa-
nia z drogą wojewódzką. Będzie to 
pierwszy etap wymiany nawierzch-
ni drogi w centrum wsi Marianki.

(red), fot. UG Rypin

nie porzucaj psa. on ci ufa
POWIAT  Mamy okres wakacyjny, który kojarzy się z relaksem i wypoczynkiem. Niestety w tym po-
zornie miłym czasie co roku obserwuje się wzrost liczby porzuceń psów. Wielokrotne badania dowio-
dły, że dorosły pies ma inteligencję i świadomość porównywalne do małego dziecka. I podobnie jak 
dziecko pies nie rozumie, dlaczego nagle zostaje sam

Pies jest prawdopodob-
nie pierwszym udomowionym 
przez człowieka zwierzęciem. 
Przez wiele lat gatunek rozwijał 
się i dostosowywał do życia przy 
ludziach. Dlatego ma on inteli-
gencję społeczną, która pozwala 
na dobry kontakt z właścicielem. 
Co więcej, badania dowiodły, że 
ludziom najbardziej podobają 
się szczenięta w wieku około 8 
tygodni, czyli wtedy, gdy są go-
towe na rozłąkę z matką. Pieski 
mające około 8 tygodni wyda-
ją się słodkie i wiele osób ulega 
urokowi zwierzęcia. Dlaczego 
później tak często pies przywią-
zany już do właściciela zostaje 
nagle przez niego porzucony?

Problem zdarza się częściej 
w okresie wakacyjnym, czyli wte-
dy gdy najczęściej decydujemy się 
na urlop. Możliwe, że wiele osób 
nie zdaje sobie sprawy z tego, 
że w relację z psem trzeba wło-
żyć więcej pracy. Oprócz opieki 
w postaci wyżywienia i schro-
nienia trzeba również nauczyć 
psa zasad panujących w domu 
i komunikacji z członkami ro-
dziny. Każdego psa można na-
uczyć wychodzenia na dwór „za 
potrzebą” i nieniszczenia rzeczy, 
ale to wymaga czasu i systema-
tyczności. A niestety tego wielu 
ludziom brakuje. Potem widzimy 
posty na portalach społeczno-
ściowych o znalezionych psach. 

Niestety w Rypinie nie brakuje 
błąkających się zwierząt.

– Ciężko jest stwierdzić, ile 
dokładnie porzuceń psów zdarza 
się w Rypinie, ponieważ nie każ-
de są zgłaszane. Czasami ciężko 
też odróżnić porzuconego psa od 
tego, który jest bez właściciela 
od dawna. W lecie mamy jednak 
zauważalnie więcej piesków, któ-
re łapiemy – mówi komendant 
Straży Miejskiej w Rypinie Jerzy 
Luliński. – Nawet teraz mieliśmy 
przypadek pieska, który ewi-
dentnie został porzucony. Zgło-
sili nam to mieszkańcy, którzy 
byli zaniepokojeni, że zwierzę od 
kilku dni błąka się przy bloku na 
ul. Lipnowskiej. Jest zadbany, ale 
przestraszony, prawdopodobnie 
ktoś go zostawił. Obecnie pies 
jest na obserwacji w lecznicy, 
a następnie trafi do schroniska, 
z którym mamy umowę. Raz 
w tygodniu mamy tego typu 
zgłoszenia.

Nienajlepiej wygląda sytu-
acja w rejonach wiejskich. Może 
to być spowodowane wywo-
zem zwierząt. W gminie Brzuze 
psy były znajdowane głównie 
w miejscowościach, przez które 
przechodzą drogi o większym 

natężeniu ruchu oraz mających 
tereny o walorach turystycz-
nych.

– Dotychczas otrzymaliśmy 
informacje o 14 porzuconych 
psach. 3 psy były w Ostrowitem, 
2 w Trąbinie-Rumunkach, Klesz-
czynie, Żałem i Łączonku. Po jed-
nym znajdowaliśmy w Trąbinie, 
Giżynku i Gulbinach – informuje 
wójt gminy Brzuze Jan Koprow-
ski.

Porzucenie jest dla psa bar-
dzo bolesne. Zwierzę rozumie 
na podobnym poziomie co 2-3 
letnie dziecko, w zależności od 
rasy i środowiska, w ktorym się 
wychowało. Pies to nie człowiek, 
ale czuje podobne przywiąza-
nie. Odczuwa także stres. Warto 
sobie wyobrazić, co czuje czwo-
ronóg, który nagle zostaje sam, 
często w miejscu, którego nie 
zna. On nie rozumie, dlaczego 
właściciel, któremu ufa, go opu-
ścił i nie wraca.

Ustawa o ochronie zwierząt 
w szczególności ujmuje formę 
znęcania się nad zwierzęciem 
poprzez jego porzucenie, za co 
grozi odpowiedzialność kar-
na. Porzucenie zwierzęcia jest 
traktowane jako przestępstwo! 

W przypadku znalezienia błąka-
jącego się psa, należy skontakto-
wać się z najbliższym urzędem 
gminy lub strażą miejską. Działa 
również Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce, z którym 
również można się kontaktować.

Jeśli zbliża się upragniony 
urlop, masz kilka możliwości na 
zapewnienie psu bezpieczeń-
stwa.

Powierz opiekę nad nim ko-
muś z rodziny. Poproś o opiekę 
nad nim znajomych. Jeśli przeby-
wasz w dużym mieście, możesz 
oddać zwierzę na czas urlopu do 
tzw. hoteliku dla zwierząt. Nie 
sprawiaj mu cierpienia i nie po-
rzucaj, Ty na pewno nie chciał-
byś skończyć tak samo. Pies nie 
zapłacze, nie zawoła o pomoc, 
ani sam nie przygotuje sobie 
pożywienia. Zwierzę również 
potrzebuje bliskości, odrzucenie 
człowieka, do którego jest silnie 
przywiązany, sprawia mu ból.

Jeżeli czujesz, że nie podo-
łasz wyzwaniu i nie zapewnisz 
psu warunków jakich potrzebuje, 
albo nie chcesz mieć zwierzęcia 
w domu, znajdź mu nowych wła-
ścicieli.

(dr), fot. ilustracyjne
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Kasa na wyprawkę dla każdego ucznia
region  Początek roku szkolnego to dla wielu budżetów domowych trudny okres, zwłaszcza przy więk-
szej ilości dzieci w gospodarstwie. Potrzebne są zeszyty, przybory szkolne, obuwie zmienne czy strój na za-
jęcia wychowania fizycznego. Dużym odciążeniem było wprowadzenie w poprzednich latach darmowych 
podręczników. Tym razem rodzice mogą liczyć na konkretne pieniądze na zakupy potrzebnych do nauki 
przedmiotów

Chodzi o wsparcie w ramach 
programu „Dobry Start”, który 
zakłada przyznanie 300 zł na wy-
prawkę dla ucznia, który rozpoczy-
na rok szkolny. Nie liczy się tu do-
chód. Pomoc obejmuje wszystkie 
osoby uczące się do 20. roku ży-
cia. Cztery lata dłużej świadczenie 
będą mogły pobierać uczniowie 
niepełnosprawni. Warto wiedzieć 
jednak, że program nie dotyczy 
dzieci realizujących przygotowa-
nie przedszkolne w zerówce oraz 
przedszkolu, a także studentów, 
uczniów szkół policealnych oraz 
placówek dla dorosłych.

Żeby dostać pieniądze, należy 
złożyć wniosek w formie papiero-
wej w urzędzie gminy lub miasta. 
Często samorządy to zadanie po-
wierzają ośrodkom pomocy spo-
łecznej. Wiele z nich na swoich 
stronach internetowych informuje 
o szczegółach. Dokumenty można 
składać już od 1 lipca online przez 
stronę Ministerstwa Rodziny lub 

za pośrednictwem wybranych 
banków. Jest na to czas do 30 listo-
pada.

– Dużym wydatkiem są za-
wsze zakupy przyborów szkol-
nych. Przeważnie rozkładam sobie 
koszty i robię zakupy już w lipcu 
i sierpniu, żeby we wrześniu nie 
pochłonęły zbyt dużo z domowe-
go budżetu. 300 zł, które mamy 
otrzymać na każde dziecko, będzie 
ogromnym wsparciem i bardzo 
się z niego cieszę – ocenia matka 
dwojga dzieci w wieku szkolnym 
z gminy Lipno.

Jeśli rodzic lub opiekun praw-
ny złoży odpowiedni wniosek w lip-
cu lub sierpniu, rodziny wypraw-
kę otrzymają nie później niż 30 
września. W przypadku wniosków 
złożonych w kolejnych miesiącach 
urzędy będą miały maksymalnie 
2 miesiące od dnia złożenia wnio-
sku na jego rozpatrzenie i wypłatę 
świadczenia. Po tym terminie nie 
ma już szans na zyskanie pieniędzy 

w danym roku szkolnym.
– Program w tym roku rusza 

pierwszy raz, więc nie wiadomo jak 
do końca to wszystko zadziała. Zło-
żyłam wniosek już w lipcu i liczę 
na szybszą wypłatę. Jeśli trzeba 
będzie czekać do końca września, 
to mija się to trochę z celem, bo 
będzie trzeba i tak ze swoich pie-
niędzy kupić wszystko potrzebne 
do szkoły, bo przecież obejmie już 
cały miesiąc nauki. Chyba, że kogoś 
stać, żeby kupić za swoje, a pienią-
dze z programu potraktować jak 
zwrot – mówi ojciec ucznia szkoły 
podstawowej z Lipna.

Ministerstwo Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej podkre-
śla, że program „Dobry Start” to 
inwestycja w edukację polskich 
dzieci. Łącznie wsparcie ma objąć  
4,6 miliona uczniów. Koszt realiza-
cji świadczenia szacuje się na ok. 
1,4 mld zł rocznie.

Natalia Chylińska-Żbikowska, 
fot. ilustracyjne

Rypin

Owczarkowy zawrót głowy
Rypin był gospodarzem dwóch krajowych wystaw owczarków niemieckich. 21 i 22 
lipca na stadionie MOSiR zaprezentowały się najpiękniejsze czworonogi niemalże 
z całej Europy

Psy oceniał znany skład sę-
dziowski: Rainer Mast (Niemcy) 
– Owczarki niemieckie krótko-
włose oraz Norbert Wettlaufer 
(Niemcy) – Owczarki niemieckie 
długowłose. Ostatecznie na wy-
stawę zgłoszono 174 zwierzęta, 
które były oceniane w dziewię-
ciu klasach: młodszych szcze-
niąt, szczeniąt, młodzików, 
młodzieży, juniorów, otwartej, 
użytkowej, championów i wete-
ranów. Na murawie zaprezento-
wały się najpiękniejsze owczarki 
z Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, 
Białorusi, Czech oraz Niemiec.

Mieszkańcy od godzin po-
rannych zaglądali na stadion, 
niektórzy przygotowani na dłuż-
szą obserwacją, z kocami i krze-
sełkami. Wystawę honorowym 
patronatem objął burmistrz Ry-
pina Paweł Grzybowski. Wszyst-
kie psy, które ukończyły zawody 
z ocenę dobrą, otrzymały dyplo-
my. Z kolei zwycięzcy wrócili do 
domu z pucharami ufundowa-
nymi przez burmistrza.

– Trochę mało odwiedzają-
cych i trochę mało było na mie-
ście informacji na ten temat. 
Owczarek niemiecki cieszy się 

dużym powodzeniem mimo in-
nych ras na długiej liście psów 
rasowych. Pogoda nie była 
sprzymierzeńcem, ale właścicie-
le zadbali o komfort termiczny 
psów, wykorzystując każdy cień, 
wodę, klimatyzację w samocho-
dzie. Fachowa praca sędziego 
na ringu była warta szacunku. 
Przygotowanie kondycyjne wy-
stawców przy upale warta po-
dziwu – mówi Marek Szrejter, 
miłośnik psów oraz behawiory-
sta.

(mr)
 fot. UM Rypin
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Gmina Rypin

Integracja w Dylewie
21 lipca w Dylewie odbył się festyn dla mieszkańców 
wsi, który zorganizowały członkinie lokalnego Koła 
Gospodyń Wiejskich.

Tradycyjnie początek imprezy 
należał do dzieci. Najmłodszych 
uczestników festynu zabawiał m. 
in. klaun Bąbel. Liczne konkursy 
dla dzieci przygotowali również 
strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej Zakrocz. Na wszyst-
kich uczestników zmagań czeka-

ły słodkie niespodzianki. Panie 
z koła gospodyń zadbały również 
o podniebienia gości, każdy mógł 
spróbować pysznej kiełbaski 
z grilla. Festyn zakończyła zaba-
wa taneczna.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

W odpowiedzi na wpływające 
propozycje i zapytania dziennika-
rzy z powiatu rypińskiego, brod-
nickiego i golubsko-dobrzyńskiego 
prezes „Kujawsko-Pomorskiego 
Samorządowego Stowarzyszenia 
„Salutaris” Andrzej Potoczek wraz 
z wójtem gminy Wąpielsk Dariu-
szem Górskim zorganizowali kon-
ferencję informacyjno-promocyjną 
dotyczącą podejmowanych działań 
na rzecz lokalnych społeczności. 
Spotkanie odbyło się w miniony 
poniedziałek o godz. 10.00 w bu-
dynku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wąpielsku.

Gminne inwestycje
Na początku wójt Dariusz Gór-

ski opowiedział o zadaniach jakie 
są realizowane w gminie Wąpielsk 
oraz skąd pozyskiwanie są fundu-
sze i dotacje na określone inwe-
stycje. Powiedział m. in. o nadaniu 
herbu gminie, termomodernizacji 
szkół oraz budynku urzędu gmi-
ny, przebudowie dróg, zakupie 
samochodów gaśniczych dla OSP, 
montażu lamp hybrydowych, in-
stalacjach fotowoltaicznych, bu-
dowie nitki wodociągu. W ramach 
tych zadań dofinansowania pozy-
skane zostały z programów takich 
jak „Eko-Gmina”; „Produkcja ciepła 
ze słońca” oraz ze wsparcia z Wo-
jewódzkiego Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu jak również z Urzędu 
Marszałkowskiego. Warto dodać, 

że dochody gminy Wąpielsk wyno-
szą 19 mln zł, z czego 9 mln prze-
znaczone jest na inwestycje.

Wzajemna pomoc
Główny temat konferencji 

przedstawił Andrzej Potoczek. 
Opowiedział, czym zajmuje się Sa-
morządowe Stowarzyszenie „Salu-
taris”  i na jakiej zasadzie funkcjo-
nuje. Założone w sierpniu 2012 roku 
powstało z inicjatywy samorządów 
lokalnych i samorządu wojewódz-
twa składające się na wzajemne 
wsparcie w obliczu wzrastających 
zagrożeń ze strony gwałtownych 
zjawisk atmosferycznych oraz po-
tencjalnych zagrożeń. Stowarzysze-
nie ma na celu finansowe wsparcie 
dla miast i gmin naszego regionu 
w zakresie likwidacji skutków klęsk 
żywiołowych, katastrof  i awarii 
technicznych.

W razie klęsk
Jak wiadomo usuwanie skut-

ków klęsk żywiołowych i katastrof 
wymagają środków, które często 
przewyższają  możliwości jednej 
gminy czy powiatu. Stowarzysze-
nie „Salutaris” realizuje idee re-
gionalnej solidarności i wzajemnej 
pomocy, tak potrzebnej zwłaszcza 
w sytuacjach kryzysowych.

– Misją Stowarzyszenia  „Sa-
lutaris” jest m. in.: zapewnienie 
niesienia szybkiej pomocy oso-
bom poszkodowanym w wyniku 
katastrofy lub klęski żywiołowej, 
wspieranie jednostek samorządo-

wych w realizacji zadań na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa spo-
łeczności lokalnej, dbałość o to aby 
w pierwszej kolejności pomoc tra-
fiła do osób i instytucji najbardziej 
potrzebujących – mówił prezes 
„Salutaris” Andrzej Potoczek.

Składki członkowskie
Fundusz stowarzyszenia 

tworzony jest ze składek człon-
ków. Płatnikiem największej jest 
samorząd województwa. Resztę 
pokrywają pozostałe samorządy 
zrzeszone w organizacji na zasa-
dzie dobrowolności jak również 
darowizny, zapisy i dochody z wła-
snej działalności. Wysokość składek 
ustalana jest przez władze stowa-
rzyszenia. Kwoty wahają się od 20 
do 50 groszy na jednego miesz-
kańca w skali roku w zależności od 
wielkości danej gminy.

Na konferencji był obecny tak-
że Kazimierz Wolfram, wójt gminy 
w Osieku, który z pomocy stowa-
rzyszenia korzystał już trzy razy od 
momentu przystąpienia.

Korzystali kilka razy
– Byłem i jestem zwolen-

nikiem wspólnego działania, bo 
przychodzą nagłe zdarzenia. Przy-
kład taki, 11 maja mieliśmy dwugo-
dzinną ulewę, taką lokalną. Zalało 
wieś, wyrywało rowy. W budżetach 
planuje się środki na wszelki wypa-
dek i są lata kiedy się nie korzysta, 
ale też lata, że trzeba prosić o po-
moc. Tak się złożyło, że my co dwa 

lata korzystamy ze środków „Sa-
lutarisu”. Pierwszy raz był w 2014 
roku, potem w 2016 i w tym roku 
po raz kolejny byliśmy zmuszeni 
skorzystać z pomocy stowarzy-
szenia. Moja gmina jest tak ma-
lowniczo położona, w dolinie rzeki 
Rypienicy, ale to też powoduje, że 
przy ulewach woda zalewa mosty. 
W tej chwili to co otrzymaliśmy na 
nasz wniosek, przeznaczymy na 
odbudowanie mostów, bo kolejna 
ulewa spowoduje, że będzie trzeba 
je robić od nowa. I czy to jest duża 
pomoc? Przy naszych napiętych 
budżetach, które staramy się i tak 
jak najlepiej zagospodarować, każ-
de pieniądze są ważne. Oczywiście, 
gdyby większość gmin zechciała 
przystąpić, to stowarzyszenie dys-
ponowałoby większymi środkami. 
Ja wolałbym nie korzystać, a być 
na wszelki wypadek dla bezpie-
czeństwa, mieć zawsze tę furtkę, 
że kiedyś gdy będzie potrzeba, wy-
stąpię i tę pomoc uzyskam. Akurat 
tak się składa, że trzykrotnie już 
korzystałem z pomocy i na pew-
no jeżeli chodzi o naszych radnych 
i mieszkańców, jesteśmy zgodni, że 
tylko wspólne działania przynoszą 
efekty. My od początku jesteśmy 
członkiem stowarzyszenia „Saluta-
ris” i gorąco zachęcam wszystkich 
do wstępowania. Cieszę się, że są-
siedzi podjęli decyzję o dołączeniu. 
Im więcej nas będzie, tym większe 
możliwości niesienia pomocy bę-

dzie miało stowarzyszenie – mó-
wił wójt gminy Osiek Kazimierz 
Wolfram.

Trzy gminy z rypińskiego
– Ja powiem tylko, że dyna-

mika zmian klimatycznych jest tak 
szybka, że nie da się przewidzieć 
pewnych niebezpiecznych zjawisk, 
których jest coraz więcej na tere-
nie województwa kujawsko-po-
morskiego, a nasze stowarzyszenie 
gwarantuje pomoc w razie takiej 
potrzeby, o czym wójt Wolfram 
miał okazje się przekonać – dodał 
Andrzej Potoczek.

Po wystąpieniach wójtów 
i prezesa „Salutaris” przyszedł czas 
na pytania. Jakie samorządy z tere-
nu powiatu rypińskiego przystąpiły 
do stowarzyszenia?

– Na pewno z powiatu rypiń-
skiego to Skrwilno, Wąpielsk i Ro-
gowo. Jeszcze w pobliżu, ale nie 
z tego powiatu są: Radomin, Osiek, 
Górzno i Świedziebnia. W najbliż-
szym czasie planuje też przystąpić 
Zbójno – powiedział prezes Poto-
czek.

Co z miastami?
– Miasta też przystępują do 

stowarzyszenia? – padło pytanie 
od jednego z dziennikarzy.

– Tak, mamy Sępólno, Tucholę, 
Koronowo, Janowiec Wielkopolski, 
więc i miasta są. Mamy zróżnico-
wane środowiska – usłyszeliśmy 
w odpowiedzi.

Tekst i fot. (sw)

Pomagają sobie w razie klęsk
WĄPIELSK  Jak mawiał Hitchcock: „Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment, gdy 
ono na człowieka spada”. Jednak kiedy takie niebezpieczeństwo się pojawi, z pomocą może przyjść 
Stowarzyszenie Samorządowe „Salutaris”. W miniony poniedziałek w Wąpielsku odbyło się spotkanie 
z dziennikarzami lokalnej prasy dotyczące funkcjonowania wspomnianego podmiotu
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li zainteresowanie publikacją 
i wzięli udział w dyskusji. Padały 
pytania dotyczące tematyki za-
wartej w bogato ilustrowanej 
i zawierającej szerokie informa-

cje przyrodnicze książce. Autor 
odpowiadał i rozwijał zagadnie-
nia dotyczące tematyki ekolo-
gicznej.

(ak), fot. nadesłane

Podczas spotkania zapre-
zentowana została książka dr 
inż. Jana Koprowskiego „Przyro-
da gminy Brzuze i okolic”. Licz-
nie zebrani uczestnicy wyrazi-

Barszcz Sosnowskiego to 
problem występujący na obsza-
rze całej Polski. Do kraju tra-
fił w latach 70. XX wieku z ZSRR 
jako dar Instytutu Uprawy Roślin 
im. Wawiłowa w Leningradzie. 
Barszcz wzbudził niemałe zainte-
resowanie, ze względu na wysoką 
zawartość składników pokarmo-
wych, zwłaszcza białka i węglo-
wodanów. Niedługo później był 
już uprawiany na terenie PGR-ów 
jako tania pasza dla zwierząt.

Jest to największa w Polsce 
roślina zielna. Przypomina prze-
rośnięty koper, może dorastać 
nawet do 4,5 m wysokości z bal-
dachami kwiatowymi o szeroko-
ści do 60 cm. Średnio 40 tysięcy 
nasion jest w stanie wydać tylko 
jedna roślina. Zawarte w wod-
nistym soku oraz w wydzielinie 
włosków gruczołowych związki 
kumarynowe w kontakcie ze skó-
rą i w obecności światła słonecz-
nego powodują oparzenia II i III 
stopnia i utrzymujący się kilka 
dni stan zapalny.

Na terenie nadleśnictwa Go-
lub-Dobrzyń występuje na ob-
szarze sześciu hektarów, wzdłuż 
strugi Trynki – również na te-
renach prywatnych. Nurt wody 
rozsiewa nasiona po terenie całej 
zlewni. Operacja usuwania barsz-
czu w pobliżu cieku wodnego jest 
szczególnie czasochłonna i kosz-
towna. W tym roku nadleśnic-
two wystąpiło o dofinansowanie 

z funduszu wojewódzkiego na 
walkę z Heracleum sosnowskyi.

– Rośliny nie będą wykasza-
ne – mówi Iza Cichocka z Nad-
leśnictwa Golub-Dobrzyń. – Na 
obszarze jednego hektara będą 
stosowane iniekcje, czyli wstrzy-
kiwanie bezpośrednio w korzeń 
każdej rośliny specjalnego środka 
chemicznego, który nie przenik-
nie w głąb gleby. Ze względu na 

wysokie koszta tego zabiegu, na 
pozostałym obszarze zostanie 
przeprowadzone zbieranie kwia-
tostanów.

Głównym problemem są na-
siona, które w glebie mogą być 
aktywne nawet do pięciu lat. 

– Wykaszanie nie przynosi 
żadnych wymiernych efektów, 
a wręcz przeciwnie. Chodzi o to, 
aby nie dopuścić do rozsiania – 

dodaje Cichocka. – Z tego powodu 
zwalczanie barszczu ma sens tyl-
ko wtedy, gdy jest ono przepro-
wadzone na całym obszarze jego 
występowania. Efektów w tym 
roku nie będzie jeszcze widać, 
ale konieczna jest wielosezonowa 
walka, aby całkowicie powstrzy-
mać rozsiewanie.

Co zrobić jeśli natkniemy się 
na Barszcz Sosnowskiego? Je-
śli podejrzewamy, że mieliśmy 
styczność z chwastem, należy do-
kładnie przemyć miejsca kontak-
tu wodą z mydłem i jak najszyb-
ciej skontaktować się z lekarzem. 
Pamiętajmy również o unikaniu 
słońca przez dwa dni – podda-
nie skóry działaniu promieni sło-
necznych zwiększy stan zapalny 
i spowoduje powstanie bardziej 
widocznych blizn. Oczywiście 
najlepiej trzymać się od niego 
z daleka, a miejsce występowania 
zgłosić do urzędu gminy lub nad-
leśnictwa.

Tekst i fot.
Krzysztof Pokrętowski

Gmina Brzuze

O ekologii w Ugoszczu
W piątek 20 lipca mieszkańcy Ugoszcza spotkali się w miejscowej świetlicy z wój-
tem na rozmowie o ekologii, walorach przyrodniczych i krajobrazowych Ugosz-
cza i gminy Brzuze oraz konieczności ich ochrony.

Groźne spotkanie z barszczem
REGION  We wtorek 24 lipca wzdłuż Strugi Młyńskiej (Trynki) rozpoczęła się likwidacja stanowisk Barszczu 
Sosnowskiego. Poparzenia, ropne pęcherze gojące się nawet kilka lat, bóle głowy i nudności – tak może skoń-
czyć się bezpośredni kontakt z „zemstą Stalina”
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Jest to również okazja do 
żywej lekcji patriotyzmu. Inicja-
tywa skierowana jest zarówno 
do dzieci i młodzieży jak i do 
dorosłych.

– Akcję zbierania podpisów 
rozpoczęliśmy 16 lipca. 18 lipca 
tablica i karty do zbierania pod-
pisów pojawiły się obok punktu 

informacyjnego znajdującego się 
na parterze budynku głównego 
urzędu. Podpisy dla Niepodle-
głej złożyć także można było 
podczas uroczystości gminnych, 
tj. Koncertu Chopinowskiego 
w Radzikach Dużych. Kolejne 
okazje będą podczas II Wyści-
gu Kolarskiego o Puchar Wójta 

Gminy Wąpielsk czy Dożynek 
Gminnych. Każdy może złożyć 
swój podpis pod deklaracją, do 
czego zachęcamy – podaje UG 
Wąpielsk.

Zbieranie podpisów potrwa 
do końca sierpnia.

(ak)

Inwestycja możliwa była dzię-
ki uzyskaniu przez gminę dotacji 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie, z dofinanso-
wanie w wysokości 63,63% plano-
wanych kosztów kwalifikowanych.

Są to największe miejscowo-
ści w gminie Rypin pod względem 
liczby mieszkańców, charakte-
ryzujące się zwartą zabudową. 
Siłownie zewnętrzne zostały wy-
budowane w miejscach ogólnodo-
stępnych, tworząc z istniejącą lub 
planowaną infrastrukturą teren 
rekreacyjno-wypoczynkowy dla 

mieszkańców oraz gości odwie-
dzających region.

– W Balinie urządzenia zosta-
ły zamontowane w pobliżu osie-
dla domów wielorodzinnych, nad 
stawem, w miejscu planowanej 
kolejnej inwestycji, czyli budowy 
infrastruktury rekreacyjno-wypo-
czynkowej. W Kowalkach obiekt 
powstał w parku wiejskim, w bez-
pośrednim sąsiedztwie boiska 
wiejskiego, placu zabaw dla dzieci 
i altany. W Sadłowie urządzenia 
zostały zainstalowane w zabytko-
wym parku wiejskim, w pobliżu 
urządzeń zabawowych dla dzieci, 
kortu tenisowego i boiska do piłki 

plażowej – podaje UG Rypin.
W każdej z trzech siłowni za-

montowano urządzenia typu: or-
bitrek, wioślarz, twister stojący, 
wahadło, stepper, wyciąg górny, 
pylon oraz ławki. Budowa siłowni 
ma na celu poprawę infrastruk-
tury publicznej oraz jakości życia 
mieszkańców na obszarze „Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Gmin Dobrzyńskich Region Pół-
noc” do 2023 roku.

Nowe obiekty rekreacyjne 
oraz miesiące letnie będą sprzyjać 
aktywności mieszkańców na wol-
nym powietrzu.

(ak), fot. UG Rypin

Gmina Wąpielsk

Patriotyczna akcja
„Podpis dla Niepodległej” jest projektem realizowanym w ramach obchodów stu-
lecia odzyskania niepodległości. Jego głównym założeniem jest zebranie podpi-
sów mieszkańców gminy Wąpielsk wyrażających wdzięczność i uznanie dla nie-
podległości ojczyzny.

siłownie już działają
GMINA RYPIN  Mieszkańcy gminy Rypin mogą korzystać z kolejnych siłowni zewnętrznych. Miejsca do ak-
tywnego wypoczynku powstały w miejscowościach: Balin, Kowalki i Sadłowo

Miejscowe koło gospodyń 
wiejskich, sołtys, rada sołecka 
oraz radny zorganizowali pik-
nik rodzinny. W programie były 
konkursy i zabawy dla dzieci i 
dorosłych. Zebrani chętnie brali 
udział w rywalizacjach. Gościem 
pikniku był między innymi wójt 

gminy Jan Koprowski.  Spotkanie 
było doskonałą okazją nie tylko 
do zabawy, ale także do inte-
gracji. Zebranym towarzyszyła 
wesoła muzyka, która  do tańca 
porwała dzieci i dorosłych.

(ak), fot. nadesłane

Gmina Brzuze

Piknik w Radzynku
Sobota 21 lipca była radosnym dniem piknikowym 
dla mieszkańców Radzynka.
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Współpraca ZUS z NFZ

Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narodo-
wego Funduszu Zdrowia podpisali porozumienie o współpra-
cy. Zgodnie z umową, na potrzeby upowszechniania wiedzy 
w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego NFZ będzie mógł wy-
korzystywać placówki ZUS. Co ważne, obie instytucje będą 
prowadzić wspólne działania na rzecz szybszego powrotu do 
pracy osób po długotrwałych zwolnieniach lekarskich, których 
dotknęły poważne schorzenia. Przekazywane na bieżąco in-
formacje między NFZ a ZUS pozwolą na szybkie rozpoczęcie 
procesu rehabilitacji, którą oferuje zakład i tym samym szybszy 
powrót do pełnej sprawności.

Są środki na domy seniora

Do 17 sierpnia potrwa przyjmowanie wniosków 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z zakresu 

inwestycji w infrastrukturę społeczną. Samorządy 

lokalne i ich jednostki, organizacje pozarządowe 

oraz instytucje kościelne mogą pozyskać w sumie 

10 milionów złotych na realizację projektów inwe-

stycyjnych dotyczących budowy, adaptacji, moder-

nizacji oraz wyposażenia placówek świadczących 

usługi wsparcia i opieki nad osobami niesamo-

dzielnymi. Chodzi zwłaszcza o tworzenie dziennych 

domów pobytu, środowiskowych domów samopo-

mocy, klubów samopomocy i ośrodków aktywnej 

integracji (np. agencji usług społecznych). Szcze-

góły na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl

Więcej pieniędzy na modernizację gospodarstw

5 lipca weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środ-
ków dostępnych w poszczególnych województwach lub la-
tach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nowelizacja 
zwiększa m.in. limity dostępnych środków � nansowych na 
operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, związane 
z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem inno-
wacji, zmianą pro� lu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, 
poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej 
produktu czyli tzw. obszarem D, na lata 2018-2020. Całkowi-
ty limit środków � nansowych wzrósł z 609 467 898 euro do 
755 175 874 euro. Wsparcie przyznawane jest w postaci 
do� nansowania kosztów poniesionych na realizację danej 
inwestycji. Poziom do� nansowania wynosi standardowo 
50 proc. poniesionych kosztów kwali� kowalnych. 

Jakie limity na kierunki lekarskie? 
Od czwartku 19 lipca obowiązuje rozpo-rządzenie w sprawie liczby miejsc na stu-diach medycznych. Zgodnie z dokumen-tem, w roku akademickim 2018/2019 limit miejsc na kierunku lekarskim wyniesie 7846. Największy przyrost nastąpi na stu-diach magisterskich prowadzonych w trybie stacjonarnym w języku polskim – obejmie 4678 studentów. Zmiany zmierzają w kie-runku likwidacji braków kadrowych w pol-skiej służbie zdrowia. 

Złóż wniosek o oszacowanie strat

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi apeluje do rolników o jak najszybsze 
wystąpienie do samorządów z wnioskami o oszacowanie strat spowo-
dowanych przez suszę. Bez zakończenia prac komisji szacujących straty 
nie będzie możliwości szybkiego udzielenia pomocy poszkodowanym 
rolnikom. Resort przypomina, że żaden samorząd nie może blokować 
powoływania komisji ani żądać dodatkowych dokumentów przy zgła-
szaniu strat czy też wyznaczać jakichkolwiek terminów. Do 19 lipca po-
szkodowanych zostało ponad 90 tysięcy gospodarstw, na powierzchni 
ponad 1,5 mln hektarów. Obecnie straty szacują komisje w 1890 gmi-
nach.

Internetowe Konto Pacjenta

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o syste-
mie informacji w ochronie zdrowia oraz nie-
których innych ustaw. Dzięki temu możliwe 
jest uruchomienie Internetowego Konta Pa-
cjenta i Zintegrowanego Informatora Pacjen-
ta. Każdy pacjent będzie miał dostęp online 
do informacji nt. wystawionych mu recept, 
skierowań, zleceń na wyroby medyczne, udzie-
lonych świadczeń i ich koszcie, wyborów leka-
rza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki 
zdrowotnej, a także e-zwolnień. IKP pozwoli 
też upoważnić inną osobę do dostępu do swo-
ich danych medycznych lub informacji o stanie 
zdrowia.

Szansa dla nauczycieli  

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs dla organizacji 
pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i uniwersyte-
tów trzeciego wieku, mający na celu wsparcie nauczycieli w zakre-
sie nowoczesnych technologii w codziennej pracy z uczniami. Ma to 
ułatwić pedagogom poruszanie się w cyfrowym świecie, pozwoli też 
korzystać z e-materiałów edukacyjnych i tworzyć własne e-zasoby. 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 50 mln zł. W szkole-
niach, które będą prowadzone do czerwca 2023 roku, weźmie udział 
co najmniej 75 tysięcy nauczycieli w całej Polsce. Szkolenia prowadzo-
ne będą w formie mieszanej (zajęcia stacjonarne i zdalne), zapewnio-
ny zostanie także mentoring oraz dostęp do platformy e-learningowej. 
Wnioski można składać od 20 sierpnia do 19 października.  
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Żniwa nieco szybciej
PLONY  Rozpoczęły się żniwa 2018. Początkowo można było 
zakładać, że wypadną wcześniej, ale prawie dwutygodniową 
przerwę wywołały opady deszczu

Pierwsze kombajny wjecha-
ły na pola rzepaku. Plusem jest 
niska wilgotność, minusem plo-
ny nieco niższe od ubiegłorocz-
nych. Szacuje się je na 2,7 do 3,8 t 
z hektara. W niektórych rejonach 
naszego województwa plony są 
niższe i wynoszą nieco ponad  
2 tony. Dodatkowo jakość ziaren 
budzi zastrzeżenia. Niektórzy 
rolnicy opisują zbierany rze-
pak jako „mak”. Nie jest on więc 
odpowiednio duży, nie spełnia 

wymogów gęstości i wyrówna-
nia. W skupach cena wynosi ok.  
1600 zł za tonę. 

W przypadku żniw zbożo-
wych deszcz nieco skompliko-
wał sytuację. Na niektórych po-
lach pszenżyto zdążyło porosnąć 
w kłosach. Straty spowodowane 
suszą szacuje się na ok. 50 proc. 
Nic dziwnego, że wszystkie gmi-
ny w naszym województwie wy-
stąpiły do wojewody o powołanie 
komisji szacujących straty. Żniwa 

będą najmniej udane dla rolni-
ków, którzy postawili na zboża 
jare. W przypadku rzepaku jarego 
średnia zbiorów to tylko 1,5 t/ha. 

Z powodu niedawnych opa-
dów cieszyli się za to hodowcy by-
dła. Dla nich to zbawienie, ponie-
waż susza odbiła się na kondycji 
użytków zielonych. Teraz sytuacja 
nieco się poprawi. Podobnie jest 
w przypadku upraw ziemniaków 
i buraka cukrowego. 

(pw)

Finanse

Chętni na modernizację
Zakończyło się przyjmowanie wniosków o pomoc przy modernizacji gospodarstw 
rolnych. O pieniądze ubiega się ok. 5 tys. gospodarzy. 

Nabór wniosków zakończył 
się 17 lipca. Warto było ubiegać się  
o 60 tys. zł bezzwrotnej premii. 
Będzie ona wypłacana w dwóch 
turach. Pierwsza, w wysokości  
80 proc., tuż po podpisaniu umo-
wy, a reszta, gdy rolnikowi uda się 
zrealizować biznesplan, który był 
częścią wniosku o pomoc. Łącznie 

wpłynęło 4960 wniosków. Liczba 
może nie powalać na kolana, ale to 
kolejna edycja naborów, więc ry-
nek jest dość nasycony. W tej edycji 
złagodzono niektóre kryteria, by 
rolnicy mieli łatwiejszy dostęp do 
pomocy. Wnioski zostaną poddane 
ocenie. Brak odpowiedniej liczby 
punktów nie musi oznaczać naj-

gorszego. Przykładem może być 
zimowa edycja wniosków Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, gdzie w limicie 
mieściło się ok. 12 tys. wniosków, 
a niedawno okazało się, że znajdą 
się pieniądze jeszcze na 3,6 tys. 

(pw)

Finanse

Więcej dla hodowców bydła?
Minister rolnictwa i rozwoju wsi zapowiedział wprowadzenie nowego mechani-
zmu dotyczącego zwrotu akcyzy zawartej w paliwie dla hodowców bydła.

Państwo ma dołożyć więcej 
pieniędzy na pomoc przy zaku-
pie paliwa dla hodowców bydła 
i dla całej reszty rolników. Za-
powiedź jest prosta – zwięk-
szenie do 100 litrów na hektar 
limitu zwrotu akcyzy (obecnie 
86 litrów). Dodatkowo zwrot ma 
przysługiwać na poziomie do  

30 l/ha za Dużą Jednostkę Prze-
liczeniową (DJP). Taką jednostką 
może być np. dorosła krowa. Je-
śli zapowiedzi staną się faktem, 
państwo będzie musiało wyło-
żyć tylko na zwrot akcyzy ponad 
miliard złotych. 

Od 1 do 31 sierpnia przyj-
mowane będą wnioski o zwrot 

akcyzy za pierwszy okres tego 
roku. Ważne, by posiadać fak-
tury z datami zakupu między  
1 lutego a 31 lipca. Pieniądze za 
złożenie wniosku w terminie 
sierpniowym będą wypłacane 
w październiku. 

(pw)

Uprawa rzepaku

Zadowoleni z decyzji
Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza popiera decyzję ministra rolnictwa dotyczącą 
czasowego i ograniczonego powrotu do sprzedaży i używania zapraw neonikoty-
noidowych.

Przypominamy, że decyzja 
w sprawie powrotu neonikoty-
noidów podzieliła środowisko 
rolników i pszczelarzy. Ci drudzy 
są przeciwni, ponieważ uważa-
ją, że substancje tego typu mogą 
powodować wymieranie pszczół. 
Kujawsko-pomorscy gospoda-
rze też mają swoje argumenty. 
Pierwszym jest wyeliminowanie 
jesiennych oprysków, które mu-
siały być wykonywane, gdy rzepak 

ozimy nie był zaprawiany neoni-
kotynoidami. Aby wyeliminować 
najpowszechniejsze szkodniki, 
konieczne było nawet kilkukrotne 
wyjeżdżanie w pole i wykonywa-
nie zabiegów. 

Zezwolenie na stosowanie 
zapraw pozwoli zwiększyć pro-
dukcję rzepaku, który jest rośliną 
bardzo rozwojową, chociaż nie do 
końca wykorzystywaną. Istnie-
je jeszcze spore pole do popisu 

w kwestii przerobu na paszę oraz 
dodatek do biopaliw. 

Przypomnijmy, że Polska nie 
jest jedynym krajem w Unii Euro-
pejskiej, który zezwolił na czaso-
we stosowanie neonikotynoidów. 
Wcześniej zrobiło tak siedem in-
nych państw i Bruksela nie wnio-
sła sprzeciwu. Mowa tu przede 
wszystkim o nowych państwach 
wspólnoty oraz Finlandii. 

(pw)

Robot za 30 ludzi
Co roku podczas sezonu na truskawki powraca temat 
braku rąk do pracy. Kłopoty plantatorów mogą się 
wkrótce skończyć, bo w USA istnieje firma produku-
jąca roboty zbierające te owoce. 

Zbiór owoców

Roboty sprawdzą się tylko na 
dużych plantacjach truskawek. Po 
pierwsze dlatego, że są drogie, a po 
drugie muszą mieć odpowiednie 
warunki do pracy. Nie opłaca się 
używać ich na małych areałach.

Konstruktorzy robota dobrze 
wyczuli potrzeby plantatorów. Aż 
60 proc. kosztów ich działalności 
to właśnie koszt zatrudnienia zbie-
raczy. Na dodatek wydatki te rosną 
z roku na rok. Firmę projektującą 
roboty wspierają organizacje zrze-
szające ok. 20 proc. plantatorów 
truskawek z USA. Wierzą w to, że 
w przyszłości inwestycja się zwró-
ci. Aktualnie firma planuje, że ma-
szyny będą wypożyczane rolnikom 
i nie będą oni musieli od razu wy-

Robot do zbioru truskawek

dawać sporych sum na ich zakup. 
Robot do zbioru truskawek 

zamontowany jest na modyfiko-
wanym opryskiwaczu. Jedno z ra-
mion jest wyposażone w miękkie 
płytki, które odchylają liście na 
krzaku truskawki. Drugie wyko-
nuje inspekcję owoców i odci-
na te, które mają odpowiednią 
barwę. Producent zapewnia, że 
zbiór z jednego krzaczka trwa  
8 sekund, przejście do kolejnego 
1,5 sekundy, a dziennie maszy-
na potrafi „obrobić” nieco ponad  
3 hektary plantacji, zastępując tym 
samym 30 zbieraczy. Póki co, testy 
trwają.

(pw)
fot. producent

Zmowa? Sprawdzają
Za pół kilograma mrożonych malin musimy zapłacić 
kilkanaście złotych. Świeże na sklepowych półkach 
też nie są tanie. Dziwi więc to, dlaczego w skupach 
rolnicy za te same maliny otrzymują kilkakrotnie 
mniej. 

Rynek owoców

Plantatorzy podejrzewają, że 
dochodzi do zmowy cenowej. Spra-
wę bada już Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów. Trwają 
kontrole w siedzibach przetwór-
ców owoców. W akcji bierze udział 
także Krajowy Ośrodek Wspierania 
Rolnictwa. Mimo kontroli, których 
analiza zapewne potrwa, plantato-
rzy mogą uznać ten rok za tragicz-
ny. Wielu nie podjęło nawet zbioru 
owoców. Jak można liczyć na zysk 
w sytuacji, gdy np. kilogram czar-

nej porzeczki w skupie 
kosztuje kilkadziesiąt gro-
szy? Plantatorzy apelują, 
by państwo wprowadziło 
system umów kontrakta-
cyjnych i to kilkuletnich. 
Wówczas producenci będą 
mogli liczyć na stałe ceny, 
a rynek nieco się ustabi-
lizuje. Drugi z postulatów 
to likwidacja umów tzw. 

jednodniowych. Chodzi w nich o to, 
że rolnik dowiaduje się, ile dostanie 
za swój plon dopiero w momencie 
dostarczenia owoców do skupu. 
Kolejny pomysł polega na uprosz-
czeniu przepisów dotyczących 
przetwarzania i sprzedaży bezpo-
średniej owoców. Dzięki temu rol-
nicy będą mogli sami, pomijając 
pośredników, sprzedawać swoje 
produkty. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Maliny w sklepie są dużo droższe niż 
w skupie – czy to za sprawą zmowy cenowej?
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Karta Dużej Rodziny (KDR) 
to system zniżek i dodatkowych 
uprawnień dla rodzin 3+ zarówno 
w instytucjach publicznych, jak 
i w firmach prywatnych. Posia-
dacze KDR mają m.in. możliwość 
tańszego korzystania z oferty in-
stytucji kultury, ośrodków rekre-
acyjnych czy księgarni na terenie 
całego kraju. Rodziny wielodziet-
ne mogą korzystać z tańszych bi-
letów wstępu m.in. do: teatrów, 
muzeów i parków krajobrazo-
wych, a także z tańszych karne-
tów na basen i siłownię. Posia-
danie karty ułatwia więc dużym 
rodzinom dostęp do rekreacji 
oraz obniża koszty codziennego 
życia.

Szeroka oferta dla 
rodzin wielodzietnych
Do programu Karty Dużej Ro-

dziny może dołączyć każda firma 
i instytucja, niezależnie od wiel-
kości, sektora czy zasięgu działa-
nia. Wśród partnerów są zarów-
no ogólnopolskie sieci, jak i mali 
lokalni przedsiębiorcy. Partnerzy 
przystępują do programu dobro-
wolnie, a wielkość zniżek udziela-
na jest indywidualnie.

Zniżki w sam raz na lato
Zniżki w obiektach wypo-

czynkowych w ramach Karty 
Dużej Rodziny oferują aż 474 pod-
mioty w całej Polsce – wśród nich 
Centrum Zabaw Fantazja. Rodziny 
wielodzietne mogą ponadto taniej 
spędzić miłe chwile w 27 ogrodach 
zoologicznych i botanicznych 
oraz w 26 parkach narodowych. 
W programie Karta Dużej Rodzi-
ny uczestniczą również ośrodki 
sportu i rekreacji, takie jak np.: 
basen Wodny Świat w Kudowie 
Zdroju, a także baseny w Kłodzku 
czy Zgorzelcu.

Placówki Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajoznawcze-
go PTTK, które przystąpiły do 
KDR, oferują rodzinom wielo-
dzietnym zniżki od 5 do 25% na 
noclegi i wypożyczeniu sprzętu.

Na tym jednak nie koniec. 
Dzięki Karcie Dużej Rodziny 

w Parku Rozrywki można utrzy-
mać 20% upustu przy zakupie 
karnetów „2+1” i „2+2” na wszyst-
kie atrakcje. Taka sama zniżka 
obowiązuje przy zakupie bile-
tu całodniowego na wszystkie 
atrakcje, a także przy wykupieniu 
noclegu. Co ważne, zniżki przy-
sługują niezależnie od liczby ko-
rzystających z nich osób. Ciekawą 
ofertę przygotowała też Papugar-
nia Lora w Słupsku, do której ro-
dziny wielodzietne mogą wybrać 
się z 15-procentowym upustem 
dla każdego członka rodziny oraz 
karmą dla papug gratis.

Posiadacze KDR mogą sko-
rzystać ponadto z 10% zniżki na 
noclegi, wyżywienie i pozosta-
łe świadczenia oferowane przez 
Nadwiślańską Agencję Turystycz-
ną. Obiekty tej firmy nie pobiera-
ją opłat za dostawki oraz pobyt 
dzieci do 3 roku życia.

Coraz więcej zniżek
W ostatnim czasie bogatą 

ofertę dla rodzin wielodzietnych 
poszerzyły interesujące propo-
zycje rabatowe Grupy Lotos S.A. 
i trzech nowych partnerów KDR: 
Grupy PZU, banku Pekao S.A. 
i PLL LOT.

Tańsze ubezpieczenia 
w Grupie PZU
Grupa PZU proponuje rodzi-

nom atrakcyjne zniżki na produk-
ty ubezpieczeniowe oferowane 
przez należące do niej spółki. PZU 
SA zapewnia 10% zniżki na nowe 
ubezpieczenie PZU Auto, PZU 
Dom i PZU Wojażer dla każdego 
ubezpieczonego. PZU Życie ofe-
ruje zaś 10% zniżki w pierwszym 
roku umowy na ubezpieczenie 
posagowe, a PZU Zdrowie – 20% 
zniżki na wizyty u specjalistów 
i 10% zniżki na badania diagno-
styczne we wskazanych placów-
kach.

Zniżki Pekao S.A.
Posiadaczom KDR Bank Pe-

kao S.A. oferuje od 1 czerwca do 
31 grudnia br. kompleksową pro-
mocję, która dotyczy większości 
produktów. Rodziny 3+ mogą zy-

skać między innymi 5-procentowy 
w skali miesiąca zwrot za rachunki 
domowe opłacane z kont prowa-
dzonych w Pekao S.A. W ofercie 
dla rodzin wielodzietnych z Kartą 
Dużej Rodziny są również tańsze 
kredyty hipoteczne z obniżoną 
o 0,2 p.p. marżą i prowizją ogra-
niczoną do 1%.

Rodziny wielodzietne mogą 
ponadto skorzystać z Pożyczki 
Przekorzystnej z niską prowizją 
3% i oprocentowaniem na po-
ziomie 7,77%. Z kolei korzystając 
z Elastycznej karty kredytowej, 
rodziny wielodzietne będą mo-
gły dowolne transakcje dokonane 
kartą podzielić na 10 rat z opro-
centowaniem 0%. Pekao uru-
chomi również specjalne rabaty 
do 20% na powrót do szkoły. Na 
posiadaczy KDR czekają również 
specjalne zniżki na zakupy w skle-
pach współpracujących z bankiem 
– listę zniżek i sklepów oferują-
cych można znaleźć na stronie 
internetowej banku.

LOT z Kartą Dużej Rodziny
Do grona partnerów progra-

mu Karta Dużej Rodziny dołączy-
ły również Polskie Linie Lotnicze 
LOT. W efekcie przy dokonywaniu 
rezerwacji dla co najmniej dwóch 
osób rodziny wielodzietne otrzy-
mają 10% zniżki od podstaw ta-
ryfy dla każdego biletu oraz 50% 
zniżki na wszystkie usługi dodat-
kowe dostępne w procesie rezer-
wacyjnym (nie dotyczy ubezpie-
czenia).

Mniej za paliwo
To jednak nie koniec nowo-

ści. Dotychczasową ofertę dla ro-
dzin wielodzietnych uatrakcyjniła 
Grupa LOTOS S.A. Dzięki temu 
rodziny 3+ będą mogły skorzystać 
ze sporych rabatów na paliwo (8 
gr przy zakupie litra LOTOS ON, 
LOTOS LPG i benzyny LOTOS i 10 
gr przy zakupie litra LOTOS Dy-
namic i LOTOS Dynamic Diesel). 
Grupa LOTOS S.A. zapewnia po-
nadto rodzinom 3+ dwudziesto-
procentowy rabat na wszystkie 
produkty gastronomiczne oferty. 
Taki sam rabat przyznaje rodzi-
nom wielodzietnym na myjnie 
samochodowe.

Rodziny wielodzietne zapła-
cą mniej za paliwo także na sta-
cjach Shell Polska sp. z o.o. Tu 
na litrze paliwa podstawowego 
(Shell FuelSave 95, Shell FuelSave 
diesel) zaoszczędzą 8 groszy, a na 
litrze paliwa premium (Shell V-
Power, Shell V-Power diesel, Shell 
V-Power racing) – 10 groszy. Na 
upust 3 groszy posiadacze KDR 
mogą liczyć ponadto przy zaku-
pie LPG. To jednak nie wszystko. 

Na stacjach Shell Polska rodziny 
3+ kupią produkty żywnościowe 
z 20-procentową zniżką.

Słodki smak wakacji
Ciekawą ofertę dla rodzin 

wielodzietnych przygotowała 
również Sweet Gallery. W punk-
tach gastronomicznych Lodolan-
dia, Bafra Kebab i Kołacz na Okrę-
gło rodziny 3+ zapłacą 10% mniej.

Karta Dużej Rodziny na wy-
ciągnięcie ręki

Od początku 2018 roku Karta 
Dużej Rodziny jest dostępna także 
w wersji elektronicznej (mKDR). 
Dzięki temu rodziny wielodzietne 
mogą korzystać z KDR w formie 
aplikacji na urządzeniach mo-
bilnych. Co ważne, w 2019 roku 
uprawnienie do Karty Dużej Ro-
dziny zyskają wszyscy rodzice, 
którzy kiedykolwiek posiadali 
na utrzymaniu co najmniej troje 
dzieci.

KDR w liczbach
Obecnie w ramach progra-

mu KDR zniżki dla rodzin wie-
lodzietnych oferuje ponad 4,2 
tysiąca firm i instytucji w ponad 

18 tys. lokalizacji. Wśród partne-
rów Karty Dużej Rodziny znajdu-
ją się m.in. podmioty z ofertami 
z branży spożywczej, zdrowotnej, 
edukacyjnej, odzieżowej, kultu-
ralnej i sportowej.

Do tej pory wydano rów-
nież ponad 1,97 mln kart, w tym 
1,14 mln dla dzieci i 0,77 mln dla 
rodziców. Z systemu ulg i zniżek 
korzysta aż 440 tys. rodzin wielo-
dzietnych, w których wychowuje 
się 1,16 mln dzieci. Wskazuje to na 
coraz większą popularność karty, 
a także na to, że rodzin wielo-
dzietnych wciąż przybywa.

Według danych na koniec 
maja br., Kart Dużej Rodziny 
w wersji elektronicznej zostało 
wydanych ok. 82,6 tys. Ponad 60% 
mKDR (49,8 tys.) przyznano dzie-
ciom, przy czym warto zauważyć, 
że w zdecydowanej większości 
(44,2 tys. dzieci) mobilna karta 
jest wyświetlana na telefonie ro-
dziców.

Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej

fot. pixabay/ilustracyjne

duże rodziny płacą mniej
KDR  Wakacje to czas odpoczynku nie tylko dla dzieci, ale i całych rodzin. Letni relaks wiąże się z różnymi 
wydatkami. Można je znacząco obniżyć dzięki Karcie Dużej Rodziny, która od początku bieżącego roku jest 
dostępna również w wersji elektronicznej
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Na scenie muszli w parku miejskim co roku występują ogólnopolskie gwiazdy

Wydarzenia

Popołudnie z rycerzami
W piątek 10 sierpnia o 16.00 na wzgórzu zamkowym w Wąbrzeźnie rozpocznie 
się festyn rycerski. Wstęp wolny. 

 Golub-Dobrzyń
 Fundacja Chopin w Ogrodzie Sztuk, działająca przy Ośrodku Chopinowskim 

w Szafarni, organizuje cykl wakacyjnych koncertów chopinowskich w niedziele 
o 12.15. Rozbrzmiewa przede wszystkim muzyka Fryderyka Chopina. Grają 
wybitni artyści z Polski i z zagranicy. Recitale połączone są z odczytaniem frag-
mentów Kuriera Szafarskiego, listów kompozytora, pisanych w formie gazety. 
Koncerty stanowią okazję do poznania historycznych szczegółów, anegdot, 
ciekawostek z pobytu Fryderyka Chopina w Szafarni. Bilety kosztują 10 zł. 

 Dom kultury przygotował szereg wakacyjnych imprez plenerowych. 28 lip-
ca na starówce zaplanowano koncert Yaniny Iwańskiego z zespołem. 2 sierpnia 
w tym samym miejscu zostanie wystawione kino plenerowe, z kolei 11 sierpnia 
w muszli koncertowej zabrzmią „Uliczne piosenki”. 

 Wąbrzeźno
 W WDK można oglądać wystawę fotograficzną Katarzyny Piłat pt. „Dom na 

wodzie”. Autorka ekspozycji bazuje na obserwacji widzianego świata natury, jak 
i analizie struktur metafizycznych. Interesuje się nie tylko wszechświatem, ale 
również miejscem człowieka w różnorodnych strukturach. Aparat fotograficzny 
służy jej do dokumentacji panoramy zjawisk oraz fascynacji interdyscyplinarną 
formą życia. Wystawa czynna będzie do 31 lipca.

 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci w wieku 9-13 lat na warsztaty man-
ualne pt. „Filcowanki”. Zajęcia prowadzone przez Martę Paradowską zaplano
wane zostały na 30 lipca w godzinach 16.00-18.00. Młodzi artyści wykonywać 
będą kolorowe „emotki” z filcu. Zapisy w Dziale Animacji Kultury WDK, 
ul. Wolności 47, tel. 56 688 17 27, wew. 24. Liczba miejsc ograniczona.

 12 sierpnia po raz czwarty Wąbrzeski Dom Kultury zorganizuje Przegląd 
Kapel Podwórkowych. Gwiazdą wieczoru będzie grupa disco polo Milano. 
Wszystkie zespoły, które chciałyby wziąć udział w przeglądzie zobowiązane są 
do nadesłania wypełnionej karty zgłoszenia do 31 lipca na adres organizatora: 
Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno.

 W sobotę 18 sierpnia o 19.30 na pl. Jana Pawła II odbędzie się „Muzy-
czne Popołudnie”. Wystąpią Molekuły i Starting Over, ale WDK zaprasza do 
udziału także lokalne zespoły grające rocka, bluesa, reggae oraz propagujące 
inne formy muzyczne. Celem spotkania jest między innymi promocja lokalnych 
twórców oraz wymiana doświadczeń między muzykami. Repertuar wykonywany 
przez uczestników może wywodzić się z kręgu szeroko rozumianej muzyki 
rockowej, jazzowej, bluesowej, reggae i pop. Zgłoszenia są przyjmowane do 
6 sierpnia. 

 W dniach 23-26 sierpnia planowany jest Miejski Plener Malarski orga-
nizowany przez Wąbrzeski Dom Kultury. Zwieńczeniem trzydniowego spot-
kania przy sztalugach, prowadzonego przez artystę malarza Andrzeja Sob
czyka, będzie wystawa. Osoby chętne do wzięcia udziału w plenerze powinny 
skontaktować się z Działem Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 
24 lub 535 436 071. Koszt wynosi 30 zł od osoby. Organizator zapewnia farby 
akrylowe. W pozostałe akcesoria, tj. medium akrylowe, bloki malarskie, palety 
płaskie do rozrabiania farb, pędzle płaskie syntetyczne o nr 5,8,10 oraz podo-
brazia malarskie, uczestnicy zaopatrują się we własnym zakresie. Zgłoszenia są 
przyjmowane do 9 sierpnia.

 Rypin
 W sobotę 25 sierpnia na placu przy ul. Nowy Rynek w Rypinie, w ra-

mach szóstej edycji festiwalu „Riff Master”, zagrają rockowe kapele. Gwiazdą 
wieczoru będzie Leniwiec. 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 Amator-
skich „Stopklatka”. 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?Koncertowe zakończenie
WYDARZENIA  W piątek 31 sierpnia w parku miejskim w Lip-
nie planowana jest kolejna edycja festiwalu Lipa. W tym roku 
gwiazdą wieczoru będzie zespół Mikromusic

Wydarzenie zostanie zor-
ganizowane w ramach projektu 
„Wąbrzeska Bombonierka”, fi-
nansowanego ze środków Naro-
dowego Centrum Kultury w ra-
mach programu Dom Kultury + 

Inicjatywy Lokalne 2018.
– Uczestnicy będą mogli 

zobaczyć: specjalnie przygoto-
wany na tę okazję pokaz broni 
i mody średniowiecznej, poje-
dynki rycerskie prawdziwymi 

pistoletami czarnoprochowymi, 
wystrzały artyleryjskie, potycz-
ki rycerskie czy wybijanie mo-
net – informuje Wąbrzeski Dom 
Kultury. – Nie zabraknie rów-
nież gier i zabaw plebejskich, 
warsztatów rękodzielniczych 
i degustacji średniowiecznych 
przysmaków. 

Zwieńczeniem spotkania 
przygotowanego dla miłośników 
kultury średniowiecznej będzie 
spacer historyczny z regionali-
stą Pawłem Beckerem pn. „Wą-
brzeźno w czasach świetności 
zamku Biskupów Chełmińskich”. 
Organizatorzy opowiedzą też 
o tajemnicach, które kryje wą-
brzeski zamek. Wstęp jest bez-
płatny. 

(ToB), fot. WDK

Impreza ruszyła w 2004 roku 
i na stałe wpisała się do kalen-
darza najważniejszych wydarzeń 
muzycznych naszego wojewódz-
twa. Od kilku lat w Lipnie odbywa 
się część konkursowa, a następnie 
na scenie muszli w parku miej-
skim występują ogólnopolskie 
gwiazdy. Do tej pory zagrały takie 
formacje jak: Myslovitz, Muchy, 
Power of Trinity, Acid Drinkers 
oraz Hurt. 

– Konkurs Lipa jest spotka-
niem zespołów muzycznych/wy-
konawców zarówno niezależnych, 
jak i pracujących pod patronatem 
dowolnych instytucji – tłumaczą 
organizatorzy ze Stowarzyszenia 
Zielona Lipa. – Formuła konkur-
su naturalnie wymaga wskazania 
najlepszych, jednak myślą prze-
wodnią jest czysto przyjacielskie 
muzyczne zetknięcie i to nie wy-
łącznie twórców, ale i odbiorców, 
organizatorów, jurorów, spon-
sorów, jako jednego żywego or-

ganizmu. Ten festiwal nie może 
podporządkowywać się nudnym 
schematom, powinien tętnić, 
oddychać, puszczać oko, stąd 
też nieco prześmiewczy ton jego 
nazwy oraz nazw nagród, choć 
samo ich przyznawanie należy 
traktować jak najbardziej serio.

Część konkursowa rozpocz-
nie się o 15.00, a o 19.00 wystą-
pią gwiazdy. W ubiegłym roku po 
główny laur festiwalu sięgnęła 
formacja Drunk Riders z Grudzią-
dza, która już 31 sierpnia ponow-
nie przyjedzie do Lipna. Zespół 
powstał we wrześniu 2013 roku. 
Tworzą go: Łukasz „Kocur” Kot, 
Marcin „Krepa” Krepski, Rado-
sław Sułkowski, Dariusz „Seeg” 
Barabaś oraz Bartosz „Bruce” Bo-
galecki. W lipcu 2014 roku ukazał 
debiutancki album długogrający 
pt. „Born to be drunk”, na którym 
znalazło się dziewięć autorskich 
utworów. 

Na zakończenie na scenie 

pojawi się grupa Mikromusic. 
Wrocławski zespół działa na ryn-
ku muzycznym od ponad 15 lat. 
Został założony przez wokalistkę 
Natalię Grosiak i gitarzystę Dawi-
da Korbaczyńskiego. W 2006 roku 
artyści wydali debiutancki krążek 
zatytułowany po prostu „Mikro-
music”. Dwa lata później formacja 
otrzymała Nagrodę Prezydenta 
Sopotu na festiwalu TopTrendy. 
Kilka miesięcy później pojawił się 
drugi album pt. „Sennik”. W kolej-
nych latach zespół zyskiwał co-
raz większą popularność, a to za 
sprawą takich piosenek jak: „Bez-
władnie”, „Krystyno” czy „Takiego 
chłopaka”. Dorobek Mikromusic 
zamyka wydana w listopadzie 
ubiegłego roku płyta „Tak mi się 
nie chce”. W Lipnie z pewnością 
nie zabraknie największych prze-
bojów. Wstęp na imprezę jest 
bezpłatny. 

(ToB)
fot. archiwum





Czwartek, 26 lipca 2018

11:05 Doktor Quinn

06:00 Elif odc. 287 - serial
06:55 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 150 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny na bezkresnej 
pustyni - fi lm
09:00 Ranczo odc. 8 s. 1 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 73 s. 6 
 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 14 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Nieznany Pantanal odc. 1 - serial
13:50 Elif odc. 288 - serial 
14:40 Opole na bis 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 7 - serial 
16:00 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 151 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 37 - serial
18:25 Korona królów odc. 38 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:13 Alarm! 
20:25 Sport 
20:27 Tour de Pologne - kronika 
20:30 Leśniczówka odc. 8 - serial 
21:10 Sprawa dla reportera
22:00 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 7
22:30 Ojciec Mateusz odc. 202 s. 
16 - serial
23:25 Ocaleni odc. 18
00:20 Wojsko-polskie.pl 

05:15 Ukryta prawda odc. 289 - serial 

06:20 Szpital odc. 365 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 84 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 3 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 640 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 85 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 539 - serial 

14:55 Szpital odc. 366 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 4 - serial

16:55 Dr House odc. 16 s. 3 - serial 

18:00 Dr House odc. 17 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 641 - serial 

20:00 Państwo młodzi: Chuck i Larry 

 - komedia 

22:25 Lucyfer odc. 3 s. 1 - serial

23:25 Rush odc. 4 s. 1 - serial 

00:25 Inwazja - thriller 

06:00 Detektywi w akcji odc. 158 

 - serial

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 13 - serial

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 14 - serial

08:00 Drużyna A odc. 8 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial

10:00 Na patrolu odc. 9 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 10 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 9 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 101 

 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 175

15:00 Esmeralda odc. 56

16:00 Esmeralda odc. 57

17:00 Esmeralda odc. 58

18:00 Policjantki i policjanci odc. 402 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 403 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 188 - serial

21:00 Stalingrad - dramat

00:00 Far Cry - fi lm

04:40 Kontrakt na miłość odc. 8
07:05 Dziesięć przykazań odc. 108 
 - serial
08:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 4 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 17 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 18 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 21 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 21 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 7 - serial
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 7 - serial
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 21 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 21 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 4 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 5 - serial 
20:00 Kochanie, poznaj moich kumpli 
 - komedia 
22:00 Mały - komedia 
23:55 Conan Niszczyciel - fi lm
01:55 Biesiada na cztery pory roku 
 odc. 3 - serial

08:00 Dezerterzy odc. 79

08:30 Informacje kulturalne 

08:45 Epizod - fi lm

09:00 Gry uliczne - fi lm

11:00 Tajemnica Enigmy odc. 1 - serial

11:55 Tajemnica Enigmy odc. 2 - serial

12:50 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1282

13:10 Złote koło - fi lm

14:55 Monidło - fi lm

15:40 Jacy jesteśmy, Polacy? odc. 7

16:05 Słownik wyrazów obcych odc. 68

16:40 Panna Nikt - dramat

18:35 Gruby odc. 7 - serial

19:05 Rozalka Olaboga odc. 1 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Noc w Klostertal - spektakl 

21:05 Wstęp do fi lmu odc. 102

21:10 Milczenie - dramat

22:55 Scena klasyczna odc. 20

23:45 Dziennik fi lozofa odc. 113

23:55 Zamieszkajmy razem 

 - komediodramat

01:40 Spotkania z profesorem Zinem 

 odc. 76

06:50 Był taki dzień odc. 635
06:55 Droga do 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 55
08:40 Zakochaj się w Polsce odc. 4 s. 1
09:15 Blisko, coraz bliżej odc. 16 
 - serial
10:40 Podróże z historią odc. 7 s. 1
11:15 Flesz historii 
11:35 Stara granica - fi lm 
12:05 Akcja „Wisła” - fi lm 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:35 Sensacje XX wieku odc. 76
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 18 - serial
15:00 Cicha wojna odc. 2 - fi lm 
16:05 Szlakiem śląskich powstańców 
 - fi lm
16:50 Koło historii odc. 39
17:30 Taśmy bezpieki odc. 40
18:00 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 6 - serial
19:00 Sensacje XX wieku odc. 93
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Opowieść o Indiach odc. 1 - fi lm
21:40 Blisko, coraz bliżej odc. 17 
 - serial
23:00 Spór o historię odc. 17
23:40 Miasto gniewu odc. 13 - serial
00:20 Ryzyko (Sprawa 
 Jerzego Maliszewskiego) 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków - serial 
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Biblia. Natchnione 
 przez Boga słowo odc. 1 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Misjonarze Afryki - Ojcowie Biali 
 odc. 7
11:50 Pocztówka z Indii - Dom 
 Matki Teresy z Kalkuty - fi lm
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 21 - fi lm
13:45 Kartka z kalendarza
14:00 Szlif księżnej - fi lm
15:40 180 lat na zdrowie - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Porady medyczne Bonifratrów 
17:00 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło” 
17:05 Syria - z serca pustyni 
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Superksięga odc. 20 s. 2 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Fryderyk Chopin i jego muzyka 
 odc. 8
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Nigdym ja ciebie, ludu, 
 nie rzuciła - fi lm
23:55 Izba Pamięci 
 Pułkownika Kuklińskiego 

05:55 Na dobre i na złe odc. 678 
 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 20 s. 2
07:20 Makłowicz w podróży odc. 185
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 119
11:25 Rodzinka.pl odc. 192 s. 9 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1868 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 2
13:55 Zmiennicy odc. 5 - serial
14:55 Postaw na milion 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 46 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 124 s. 5 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 9 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1868 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1869 
 - serial 
20:45 Julie de Maupin odc. 2 - fi lm
22:35 Kontakt odc. 4 - serial
23:35 Tata do pary II - komedia 
01:50 Trup w każdej szafi e - komedia 

05:35 Mango - Telezakupy 
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1075 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1077 - serial
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 7
09:30 Szkoła odc. 330 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 588 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 58
12:30 19+ odc. 234 - serial 
13:00 19+ odc. 235 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1079 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1082 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 3
16:00 Szkoła odc. 331 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 59 
18:00 Ukryta prawda odc. 589 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5383
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej odc. 2720 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 94
21:30 Kuchenne rewolucje
  odc. 13 s. 15
22:30 Legendy ringu - komedia 
00:50 Krwawy sport - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 556 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 570 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 571 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 86 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 699 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 210 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 607 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 33 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 662 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja 

16:40 Gliniarze odc. 152 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 34 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 211 - serial

20:10 Trener bardzo osobisty - komedia 

22:30 To Twoja wina odc. 8 - serial

23:40 Jak się zakochać - komedia 

01:35 Kabaretowa Ekstraklasa odc. 84

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 09:00 Gliniarz i prokurator 08:00 Dezerterzy 08:05 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat

07:20 Makłowicz 
w podróży 20:10 Doradca smaku 19:30 Świat według 

Kiepskich

Zadłużony były piłkarz o światowej sławie 
postanawia odzyskać rodzinę. Zatrudnia się 
jako trener piłkarskiej drużyny syna. Mało 
prestiżowa posada nieoczekiwanie daje mu sporo 
satysfakcji.

Bitwa pod Stalingradem widziana oczami młodych 
niemieckich żołnierzy, którzy po kampanii w Afryce 
i krótkim urlopie na włoskiej Riwierze zostają 
przerzuceni wraz z batalionem na front wschodni.

„Stalingrad”
(1993r.) TV 4 21:00

„Trener bardzo osobisty”
(2012r.) Polsat 20:10



Piątek, 27 lipca 2018

06:00 Elif

06:00 Elif odc. 288 - serial
06:55 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem odc. 151 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny w Górach Skalistych 
 - fi lm
09:00 Ranczo odc. 9 s. 1 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 74 s. 6 
 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 15 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Nieznany Pantanal odc. 2 - serial
13:50 Elif odc. 289 - serial 
14:40 Opole na bis 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 8 - serial
16:00 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem odc. 152 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 39 - serial
18:25 Korona królów odc. 40 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:07 Pogoda dla żeglarzy 
20:12 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Tour de Pologne - kronika 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 16
21:35 Big Music Quiz odc. 3
22:35 Discopoland odc. 3 - serial
23:10 Ambassada - komedia 
01:00 Egzorcyzmy Dorothy Mills 
 - horror 

05:15 Ukryta prawda odc. 290 - serial 

06:20 Szpital odc. 366 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 85 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 4 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 641 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 86 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 540 - serial 

14:55 Szpital odc. 367 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 s. 4 - serial

16:55 Dr House odc. 18 s. 3 - serial 

18:00 Dr House odc. 19 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 642 - serial 

20:00 Baśń z tysiąc drugiej nocy - fi lm

22:10 W doborowym towarzystwie 

 - komediodramat

00:30 Rush odc. 4 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 159 
 - serial
07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 14 - serial
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 15 - serial
08:00 Drużyna A odc. 9 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial
10:00 Na patrolu odc. 11 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 12 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 10 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial
13:00 Galileo odc. 672
14:00 Galileo odc. 673
15:00 Esmeralda odc. 59
16:00 Esmeralda odc. 60
17:00 Esmeralda odc. 61
18:00 Policjantki i policjanci odc. 403 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 404 
 - serial 
20:00 Dylan Dog: Detektyw mroku 
 - komedia
22:20 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 185 - serial
23:20 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 186 - serial
00:20 Kontrakt na zabijanie - dramat 

07:05 Dziesięć przykazań odc. 109 
 - serial
08:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 5 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 18 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 19 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 21 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 21 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 7 - serial
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 7 - serial
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 25 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 21 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 21 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 5 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 6 - serial 
20:00 Pocałunek smoka - fi lm
21:55 Wilk wojny - fi lm
23:35 Spartakus: Wojna potępionych 
 odc. 5 - serial
00:40 Spartakus: Wojna potępionych 
 odc. 6 - serial

08:00 Chuligan literacki odc. 89

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

09:05 Panna Nikt - dramat

11:00 Tajemnica Enigmy odc. 3 - serial

11:50 Tajemnica Enigmy odc. 4 - serial

12:45 Studio Kultura - rozmowy 

13:05 46 Międzynarodowy Festiwal 

 Muzyki Współczesnej 

 Warszawska Jesień 2003 

 - nowa generacja 

14:05 Ikony muzyki odc. 1 - serial

15:00 Pestka - melodramat 

16:40 Cudowne miejsce - fi lm

18:20 Żywa kolekcja odc. 1

18:45 Rozalka Olaboga odc. 2 - serial

19:10 Rozalka Olaboga odc. 3 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Znieważona ziemia - dramat

22:00 Sarid - fi lm

23:00 Dziennik fi lozofa odc. 114

23:15 46 Międzynarodowy Festiwal 

 Muzyki Współczesnej 

 Warszawska Jesień 2003 

 - nowa generacja 

00:15 Milczenie - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 636
07:00 Szlakiem śląskich powstańców 
 - fi lm
07:50 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 56
08:25 Klasztory polskie odc. 4
09:05 Blisko, coraz bliżej odc. 17 
 - serial
10:25 Reklama po sowiecku. Sprzedać 
 wszystko. Tylko nie Ojczyznę 
 - fi lm
10:55 Podróże z historią odc. 48 s. 5
11:35 Taśmy bezpieki odc. 40
12:05 Muzyka blaszanych instrumentów 
 - fi lm
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 93
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 19 - serial
14:50 Dawne światy odc. 7 - fi lm
15:55 Śmierć człowieka 
 utalentowanego - fi lm
16:55 Obława - fi lm
17:25 Spotkanie z morzem. 
 Operacja „Żagiel” 1978 - fi lm
17:55 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 7 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 72
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 36
20:30 Niezwykła broń odc. 3 - serial
21:35 Blisko, coraz bliżej odc. 18 
 - serial
23:00 Szerokie tory odc. 130
23:35 Ostatnie okrążenie - dokument 
00:50 Wiedźmin odc. 11 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 20 s. 2 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
11:35 Nasz Max i jego przygoda z Biblią 
 odc. 4 - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Mistrz i Katarzynka - fi lm
13:20 Błogosławiona Juta. 
 Kobieta średniowiecza - fi lm
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Ojciec Francis Aupiais, 
 misjonarz-etnolog - fi lm
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 18 - serial
17:00 Boliwia odc. 5 - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Idealna fala - fi lm
23:30 Lusaka City of Hope - fi lm

06:00 Na dobre i na złe odc. 679 
 - serial 
06:55 Afryka od kuchni odc. 4 - serial
07:20 Makłowicz w podróży odc. 186
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 120
11:25 Rodzinka.pl odc. 193 s. 9 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1869 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 3
14:00 Coś dla Ciebie odc. 160
14:25 Makłowicz w podróży odc. 187
14:55 Postaw na milion 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 47 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Bieg Powstania Warszawskiego 
18:40 Rodzinka.pl odc. 125 s. 5 - serial
19:05 Wszystko przed nami odc. 10 
 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1869 
 - serial 
20:10 Za ciosem - fi lm
21:50 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 8 s. 15 - serial
22:40 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 9 s. 15 - serial
23:35 Julie de Maupin odc. 2 - fi lm
01:25 Kontakt odc. 4 - serial

05:35 Mango - Telezakupy 
06:50 W-11 - wydział śledczy odc. 1079 
 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1082 
 - serial
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 15 s. 7
09:30 Szkoła odc. 331 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 589 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 59
12:30 19+ odc. 236 - serial 
13:00 19+ odc. 237 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1087 
 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy odc. 1088 
 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 3
16:00 Szkoła odc. 332 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 60 
18:00 Ukryta prawda odc. 590 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5384
20:00 Jack Ryan: Teoria chaosu 
 - thriller 
22:10 Windykatorzy - fi lm
00:25 Błękitna fala - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 Trudne sprawy odc. 557 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 572 
 - serial 
09:15 SuperPies odc. 7
09:45 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 87 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 700 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 211 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 608 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 34 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 663 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 
16:40 Gliniarze odc. 153 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 35 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich odc. 220 
 - serial
20:10 Gwiezdne wojny IV 
 - Nowa nadzieja - fi lm
22:55 Umów się ze mną. Take me out 
 odc. 7 
00:30 Droga bez powrotu VI: 
 Hotel na uboczu - horror 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:00 Chuligan literacki 07:50 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

19:35 Barwy Szczęścia 08:20 Doradca smaku 08:45 Malanowski 
i Partnerzy

Rosyjska mafi a zamierza wprowadzić na światowy 
czarny rynek marzenie terrorystów – mikrobombę. 
Międzynarodowe służby wywiadowcze robią 
wszystko, by do tego nie dopuścić.

Jack Ryan pracuje w CIA jako analityk. Pewnego 
dnia mężczyzna zostaje wysłany z misją do Moskwy. 
Odkrywa, że biznesmen planuje przeprowadzić atak 
na Stany Zjednoczone.

„Za ciosem”
(1998r.) TVP 2 20:10

„Jack Ryan: Teoria chaosu”
(2013r.) TVN 20:00



Sobota, 28 lipca 2018

06:25 Sprawa dla reportera

05:50 Weterynarze z sercem odc. 34 
 - serial
06:25 Sprawa dla reportera
07:15 Pełnosprawni 
07:45 Rok w ogrodzie 
08:05 Rok w ogrodzie extra 
08:25 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 7
08:45 Zakochaj się w Polsce odc. 76
09:15 Studio Raban odc. 36
09:45 Rodzinny ekspres odc. 40
10:15 Słodkie życie odc. 3 - serial
10:50 Janosik odc. 3 - serial
11:40 Opole na bis 
12:05 Leśniczówka odc. 5 - serial 
12:30 Leśniczówka odc. 6 - serial 
12:55 Leśniczówka odc. 7 - serial 
13:25 Leśniczówka odc. 8 - serial 
13:50 Teo-ria smaku Teo Vafi disa 
 odc. 12
14:20 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? odc. 28
14:40 Komisariat odc. 22 - serial 
15:15 Wojenne dziewczyny odc. 9 
 - serial
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 6 s. 1 - serial 
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 17
18:55 Opole na bis 
19:20 Sport - zapowiedź 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:07 Tour de Pologne - kronika 
20:10 Komisarz Alex odc. 140 s. 11 
 - serial
21:05 Ślepy traf - dramat 
22:45 Dług - fi lm
00:40 International Champions Cup 
 Piłka nożna 

05:40 Ukryta prawda odc. 291 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Przyjaciele odc. 5 s. 3 - serial

09:30 Magda M. odc. 1 s. 3 - serial 

10:30 Magda M. odc. 2 s. 3 - serial 

11:35 Magda M. odc. 3 s. 3 - serial 

12:45 Lizzie McGuire - komedia 

14:45 Baśń z tysiąc drugiej nocy - fi lm

16:55 Hop - fi lm

19:00 Ptaszek na uwięzi - komedia

21:20 Bill - komedia 

23:30 Jackass: Bezwstydny 

 dziadek 0,5 - komedia 

01:15 Moc magii odc. 202

06:00 Detektywi w akcji odc. 160 
 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 6 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 6 - serial
08:00 Tom i Jerry Show odc. 15 - serial
08:30 Tom i Jerry Show odc. 16 - serial
08:55 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 7 - serial
09:25 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 8 - serial
09:55 Turbo Fast odc. 7 - serial
10:15 Dzielna Mysz Greenfi nger - serial 
10:35 Policjantki i policjanci odc. 400 
 - serial 
11:35 Policjantki i policjanci odc. 401 
 - serial 
12:35 Policjantki i policjanci odc. 402 
 - serial 
13:35 STOP Drogówka odc. 176
14:45 Układ prawie idealny 
 - komediodramat
17:00 Transakcje za milion dolarów 
 - Los Angeles odc. 9 s. 1 - serial
18:00 Żona dla milionera odc. 9 s. 1
19:00 Galileo odc. 674
20:00 Policjantki i policjanci odc. 403 
 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci odc. 404 
 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 187 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 188 - serial
00:00 Martwa dziewczyna - horror 

06:00 Skorpion odc. 9 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 69 s. 3

07:50 Szalone fabryki polskiej muzyki! 

 odc. 1

08:45 Szalone fabryki polskiej muzyki! 

 odc. 2

09:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 2 - serial 

10:40 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 3 - serial 

11:35 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 4 - serial 

12:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 5 - serial 

13:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 6 - serial 

13:55 Garbi: szybki jak błyskawica 

 - komedia 

15:45 Klejnot Nilu - fi lm

17:50 Król Skorpion 3: Odkupienie - fi lm

20:00 Ślepa furia - fi lm

21:30 Pod ścianą - fi lm

23:45 Gorączka - dramat 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 13 - serial 

09:05 Gwiazdy tamtych lat odc. 3

09:45 Obywatel poeta 

 - Zbigniew Herbert - fi lm

11:20 Znieważona ziemia - dramat

13:15 Parę osób, mały czas - dramat

15:15 Skutki noszenia kapelusza 

 w maju - komedia 

16:50 Wydarzenie aktualne 

17:15 Jules i Jim - dramat

19:05 Elektrosonda - fi lm

20:00 Rocky - dramat

22:10 Herbert - koncert 

23:15 Plac Zbawiciela - dramat

01:20 Rocky - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 637
07:00 Rosja. Podróże 
 z Jonathanem Dimblebym odc. 1
  - fi lm
08:10 Regiony z historią odc. 9
08:30 Podróże z historią odc. 48 s. 5
09:05 Znak orła odc. 3 - serial
10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 6
10:45 Blok odc. 1 - serial
11:40 Deyna - fi lm
12:25 Sprint przez historię 
 Przemysława Babiarza odc. 16
12:55 Życie odc. 9 - serial
13:55 Szerokie tory odc. 43
14:35 Wielka gra odc. 144
15:35 Spór o historię odc. 184
16:20 Sienkiewicz mniej znany 
17:15 Portrety wojenne odc. 4 - serial
17:45 Quo vadis? odc. 6 - serial
18:45 Opowieść o Indiach odc. 1 - fi lm
19:55 Wojownicy czasu odc. 7
20:30 Kariera Nikodema Dyzmy 
 odc. 3 - serial 
21:35 Skamieniały Las 
22:40 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 2 - serial 
23:45 Śpiew Syreny - fi lm
01:05 Anatomia zła - thriller 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:00 Trzeci Testament - serial
09:55 Kartka z kalendarza
10:00 Informacje dnia 
10:15 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:30 Święty na każdy dzień
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
12:50 Porady medyczne Bonifratrów 
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Idealna fala - fi lm
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 28
16:00 Informacje dnia 
16:10 Góra Świętej Anny - fi lm
16:35 Złota Góra 
 - park miniatur sakralnych 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Król Dawid odc. 5 - serial
22:50 Najkrótsza droga do domu: 
 C.S.Lewis - fi lm
23:50 Dobra wiara, dobre tricki 

05:25 Koło fortuny 
06:05 Na dobre i na złe odc. 680 
 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1368 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:05 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 121
11:25 Pogoda - fl esz 
11:35 Makłowicz w podróży odc. 203
12:10 Wielka Gilly - komedia 
14:00 Familiada 
14:30 Koło fortuny 
15:10 Kabarety 
16:20 Rodzinka.pl odc. 194 s. 9 - serial
16:50 Słowo na niedzielę 
17:10 Na dobre i na złe odc. 700 
 - serial 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion 
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka odc. 14
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 127
21:35 La La Poland odc. 5
22:30 XXII Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2016 odc. 1
23:30 XXII Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2016 odc. 2
00:30 Twardziele - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy 

07:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 1 s. 9

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 11

11:00 Na Wspólnej odc. 2717 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2718 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2719 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2720 - serial

12:50 Ugotowani odc. 7 s. 13

13:55 Mistrzowskie cięcie odc. 8 s. 2

14:55 Agent - gwiazdy odc. 8 s. 3

16:00 Dorota inspiruje odc. 2

17:00 Projekt Lady odc. 10 s. 3

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 15

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5385

20:00 Zamiana ciał - komedia 

22:20 Nadchodzi Polly - komedia 

00:20 Jack Ryan: Teoria chaosu 

 - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:30 Mrówka Z - fi lm

09:15 My3 odc. 46 

09:45 My3 odc. 47 

10:20 Ewa gotuje odc. 304

10:50 Nie lubię poniedziałku - komedia 

13:05 Wszystko się sypie - komedia 

15:30 Kabaretowa Ekstraklasa 

15:50 Joker odc. 51

16:50 Joker odc. 52

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 87

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 88

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich odc. 68 

 - serial

20:05 XXIV Festiwal Kabaretu 

 w Koszalinie 

 - letnia „Ambasada humoru” 

23:40 Strażnicy - fi lm

09:30 Magda M. 13:35 STOP Drogówka 09:45 Lombard. Zycie pod 
zastaw

10:50 Znieważona ziemia 10:15 Okrasa łamie 
przepisy

14:30 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:20 Ewa gotuje

Peter Sanderson, bogaty prawnik, musi na nowo 
zorganizować życie. Opuściła go żona, musi 
poradzić sobie z rolą samotnego ojca. Postanawia 
poszukać wsparcia u miłej, samotnej prawniczki.

Joan i Jack podczas wypoczynku na francuskiej 
Riwierze spotykają Ralpha. Pojawia się także 
tajemniczy szejk Omar, który porywa pisarkę. Jack 
i Ralph ruszają jego śladem do Afryki.

„Klejnot Nilu”
(1985r.) TV Puls 15:45

„Wszystko się sypie”
(2003r.) Polsat 13:05



Niedziela, 29 lipca 2018

05:30 Klan

05:30 Klan odc. 3313
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 Discopoland odc. 4 - serial
09:15 Ziarno odc. 670
09:45 Weterynarze z sercem 
 odc. 44 - serial
10:15 Słodkie życie odc. 4 - serial
10:45 Janosik odc. 4 - serial
11:35 Sekrety mnichów odc. 10
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem 
13:05 Szpiedzy wśród zwierząt 
 odc. 2 - serial
14:10 Sonda 2 odc. 64 s. 4
14:35 Program rozrywkowy 
15:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 10 - serial
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 7 s. 1 - serial 
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz odc. 5
18:35 Jaka to melodia?
19:20 Sport - zapowiedź 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:07 Tour de Pologne - kronika 
20:10 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 5 - serial 
21:05 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 6 - serial 
22:05 Rosa: Chmury nad 
 Kapsztadem odc. 2 - dramat
23:45 Dzieci Ireny Sendlerowej - fi lm
01:35 Ślepy traf - dramat

06:00 Detektywi w akcji odc. 161 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 7 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 7 - serial

08:00 Tom i Jerry Show odc. 16 - serial

08:30 Tom i Jerry Show odc. 17 - serial

08:55 Akademia sztuk walki - fi lm

11:00 Galileo odc. 674

12:00 Policja zastępcza - komedia

14:25 Mecenas Lena Barska 

 odc. 9 - serial 

15:30 Mecenas Lena Barska 

 odc. 10 - serial 

16:40 Niezwyciężony - fi lm

19:00 Galileo odc. 675

20:05 Impas - thriller 

00:30 STOP Drogówka odc. 176

06:00 Skorpion odc. 10 - serial

06:55 Flash odc. 2 s. 2 - serial

07:45 Hotel Zacisze odc. 1 s. 2 - serial

08:25 Hotel Zacisze odc. 2 s. 2 - serial

09:10 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 1 - serial

09:50 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 2 - serial

10:30 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Ziemia Święta odc. 1

11:00 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Ziemia Święta odc. 2

11:40 K-911 - komedia

13:35 Żelazny Jan odc. 7 - fi lm

15:25 Hudson Hawk - komedia

17:25 Bohater ostatniej akcji - fi lm

20:00 Momentum - thriller 

21:55 Gorączka - dramat 

01:15 Uwikłana odc. 8 s. 2 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 14 - serial 

09:05 Sasha Waltz - Portret - fi lm

10:10 Trzeci punkt widzenia odc. 247

10:40 Droga odc. 1 - serial 

11:55 Chce się żyć - dramat

13:55 Aby do niedzieli - komedia

15:50 Chuligan literacki odc. 90

16:30 Młodzi polscy instrumentaliści 

 odc. 5

17:05 Pomniki historii odc. 8 - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 527

18:05 35 lat minęło. 

 Program Jonasza Kofty 

19:05 Psalm codzienny, czyli radość 

 o poranku Jonasza Kofty 

20:20 Zwerbowana miłość - fi lm

22:00 Scena alternatywna w Opolu 

 - Pink Freud 

22:40 Trzeci punkt widzenia odc. 247

23:10 Pierwszy dzień - fi lm

23:40 Albo Inaczej 2 - Enea 

 Spring Break Festival 2018 

00:40 Korespondent - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 638

06:55 Dzikie Chiny odc. 2 - serial

08:00 Ormiańskie serce dla Polski - fi lm

08:55 Powrót na Cmentarz Orląt 

09:05 Doktor Ewa odc. 4 - serial 

09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 156

10:30 Wszystkie kolory świata 

 odc. 15 - serial

11:35 Największe oblężenia 

 średniowiecza odc. 3 - serial

12:35 Wielkie widowiska natury 

 odc. 2 - serial

13:35 Szerokie tory odc. 105

14:15 Ja tu rządzę - komedia 

16:05 Wielka gra odc. 115

16:45 Dubler - fi lm

17:25 Ex libris 

17:50 Egipt odc. 1 - serial

18:55 Niezwykła broń odc. 3 - serial

20:00 Anatomia zła - thriller

22:10 Blok odc. 2 - serial

23:10 Rifi fi  po sześćdziesiątce 

 - komedia 

00:45 Kulisy II wojny światowej 

 odc. 2 - serial 

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
09:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
10:40 Światła nadziei - fi lm
11:45 Ivato - fi lm
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:00 Charlie - historia zabawki - fi lm
15:35 Święty na każdy dzień
15:40 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
15:45 Marana - fi lm
15:55 Kartka z kalendarza
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja 
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Cuda Jezusa - serial
22:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 Tata - katolik nie jest mięczakiem

05:30 Koło fortuny 
06:05 Na dobre i na złe odc. 681 
 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1369 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:45 Podwodna planeta odc. 1 
 - serial
11:40 Złoto Mackenny - western 
14:00 Familiada 
14:30 Koło fortuny 
15:15 Kocham Cię, Polsko! odc. 128
16:50 Bake off - Ale przepis odc. 9 s. 4
17:10 Na dobre i na złe odc. 701
 - serial 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Bieg powstania warszawskiego 
18:35 Postaw na milion 
19:30 Rodzinka.pl odc. 195 s. 9 
 - serial
20:05 Lato, muzyka, zabawa - 
 wakacyjna trasa Dwójki odc. 3
21:05 Lato, muzyka, zabawa - 
 wakacyjna trasa Dwójki odc. 4
22:05 The Good Doctor odc. 5 - serial 
22:55 The Good Doctor odc. 6 - serial 
23:50 Anioł śmierci - dramat
01:35 Twardziele - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy 

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 21 s. 2

08:25 Akademia ogrodnika odc. 21

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 12

11:00 Dorota inspiruje odc. 3 

12:00 Co za tydzień odc. 860

12:30 36,6 °C odc. 10 s. 3

13:30 Efekt domina odc. 7 s. 5

14:00 Richie milioner - komedia 

16:00 Piorun - fi lm

18:00 Ugotowani odc. 8 s. 13

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5386

20:00 Władca pierścieni: 

 Powrót króla - fi lm

00:10 Windykatorzy - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:40 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 4 - serial

08:10 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 5 - serial

08:45 Atlantyda. Zaginiony ląd - fi lm

10:50 Gwiezdne wojny IV - Nowa nadzieja 

 - fi lm

13:30 Szalone wakacje na kółkach 

 - komedia 

15:50 W rytmie serca odc. 15 - serial 

16:50 W rytmie serca odc. 16 - serial 

17:50 Nasz nowy dom odc. 55

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Słoneczna stacja odc. 3

20:05 XI Płocka Noc Kabaretowa 

22:55 Gambit, czyli jak ograć króla 

 - komedia

00:55 Niepowstrzymany - fi lm

05:30 Ukryta prawda odc. 292 - serial 

06:30 Mango - Telezakupy 

08:35 Magda M. odc. 4 s. 3 - serial 

09:40 Magda M. odc. 5 s. 3 - serial 

10:40 Columbo odc. 2 - serial

12:45 Columbo odc. 3 - serial

14:30 Wallace i Gromit: Klątwa królika 

 - fi lm

16:20 Beethoven II - komedia 

18:05 Zemsta futrzaków - komedia 

20:00 Jądro Ziemi - fi lm

22:50 Krwawa jazda - horror 

00:40 Lucyfer odc. 3 - serial

10:40 Columbo 11:00 Galileo

10:30 Wojciech Cejrowski. 
Boso

10:40 Droga 09:55 Okrasa łamie 
przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 07:40 Jeźdźcy smoków

Pracownik fi rmy deweloperskiej ma poprowadzić 
budowę osiedla w okolicach oregońskiej puszczy. 
Czworonożni i skrzydlaci mieszkańcy dziewiczych 
terenów wypowiadają mu wojnę.

Piorun, psia gwiazda popularnego serialu, zaczyna 
wierzyć w magiczną moc. Kiedy przez przypadek 
trafi a do Nowego Jorku, przekonuje się, że 
prawdziwe życie wygląda inaczej niż w fi lmie.

„Piorun”
(2008r.) TVN 16:00

„Zemsta futrzaków”
(2010r.) TVN 7 18:05



Poniedziałek, 30 lipca 2018

11:05 Doktor Quinn

06:00 Elif odc. 289 - serial 
06:55 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
Kösem odc. 152 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny w Górach Skalistych 
 - fi lm
09:05 Ranczo odc. 10 s. 1 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 75 s. 6 
 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 16 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Szpiedzy wśród zwierząt 
 odc. 2 - serial
13:50 Elif odc. 290 - serial 
14:40 Opole na bis 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Komisariat odc. 23 - serial 
16:00 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem odc. 153 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 41 - serial
18:25 Korona królów odc. 42 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:20 Sport 
20:25 Tour de Pologne - kronika 
20:30 Leśniczówka odc. 9 - serial 
21:05 Rolnik szuka żony odc. 4 s. 4
22:05 Tajemnica jeziora 
 odc. 6 s. 1 - serial
23:05 Bez tożsamości odc. 7 - serial 
23:50 Obława - fi lm
00:55 Powstanie warszawskie - fi lm

05:15 Ukryta prawda odc. 293 - serial 

06:20 Szpital odc. 367 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 86 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 5 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 642 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 87 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 541 - serial 

14:55 Szpital odc. 368 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 23 s. 4 - serial

16:55 Dr House odc. 20 s. 3 - serial 

18:00 Dr House odc. 21 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 643 - serial 

20:00 Opętany - fi lm

21:45 Uprowadzona odc. 10 - serial

22:45 Joshua - thriller 

00:55 Moc magii odc. 204

06:00 Detektywi w akcji odc. 162 
 - serial
07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 15 - serial
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 16 - serial
08:00 Drużyna A odc. 10 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial
10:00 Na patrolu odc. 13 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 14 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 11 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 102 
 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 130
15:00 Esmeralda odc. 62
16:00 Esmeralda odc. 63
17:00 Esmeralda odc. 64
18:00 Policjantki i policjanci odc. 404 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 405 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 189 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6 - serial
22:00 Galileo odc. 674
23:00 Galileo odc. 675
00:00 Rekin zabójca - thriller 

04:50 Kontrakt na miłość odc. 10
07:05 Dziesięć przykazań odc. 110 
 - serial
08:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 6 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 19 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 20 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 21 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 21 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 7 - serial
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 7 - serial
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 21 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 21 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 6 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 7 - serial 
20:00 Trefny wóz - thriller 
21:35 Pocałunek smoka - fi lm
23:35 Magnum odc. 10 s. 7 - serial
00:35 Magnum odc. 11 s. 7 - serial

08:00 Białoruski klimat odc. 8

08:35 Chciałbym się ogolić - fi lm 

09:10 Cudowne miejsce - fi lm

11:00 Tajemnica Enigmy odc. 5 - serial

11:55 Tajemnica Enigmy odc. 6 - serial

12:40 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1260

12:55 W domu - fi lm

13:50 Stan posiadania - fi lm

15:50 Z syreną w herbie 

 - Warszawskie mosty - fi lm

16:20 Słownik wyrazów obcych odc. 18

16:50 Sztuczki - komediodramat

18:35 Rozalka Olaboga odc. 4 - serial

19:05 Rozalka Olaboga odc. 5 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Pułkownik Kwiatkowski 

 - komediodramat

22:20 Rujnowanie pamięci - fi lm

23:25 Którędy po sztukę odc. 30

23:30 Videofan odc. 91

23:50 Dziennik fi lozofa odc. 125

00:10 Witamy w latach 80. 

 odc. 3 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 639
07:00 Śmierć człowieka utalentowanego 
 - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 57
08:30 Zakochaj się w Polsce odc. 5 s. 1
09:05 Blisko, coraz bliżej odc. 18 - serial
10:30 Życie odc. 9 - serial
11:25 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 38
12:00 Prognoza pogody - fi lm
13:40 Sensacje XX wieku odc. 72
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 13 - serial
15:05 Spór o historię odc. 113
15:45 Wielkie widowiska natury 
 odc. 2 - serial
16:40 Filmoteka Małopolska odc. 37
17:15 Ex libris 
17:40 Flesz historii 
18:00 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 8 - serial
19:00 Sensacje XX wieku odc. 9
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Wyprawy krzyżowe odc. 1 - fi lm
21:30 Blisko, coraz bliżej odc. 19 - serial
23:00 Przedwojenny chłopak - fi lm
23:45 Śpiew Syreny - fi lm
01:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 57

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Chrystus w Biblii i „Kodzie 
 Leonarda da Vinci” - serial
11:50 Retrospekcja 
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Śladami Ojca Pio z Pietralciny 
 - fi lm
13:00 Mahajanga - fi lm
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Drzewo rodzinne - fi lm
15:35 Toliara - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie 
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w parafi i sanktuarium 
 św. Michała Archanioła i 
 bł. Bronisława Markiewicza 
 w Miejscu Piastowym
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
22:10 Dziesięć przykazań odc. 84 
 - serial
23:00 Marana - fi lm
23:10 Nowy kształt wiary - katolicyzm 
 - fi lm

06:00 Na dobre i na złe odc. 682 
 - serial 
06:55 Coś dla Ciebie odc. 147
07:20 Makłowicz w podróży odc. 204
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 122
11:25 Rodzinka.pl odc. 196 s. 10 
 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1869 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 4
13:55 Zmiennicy odc. 6 - serial
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 29 s. 3
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:15 Czarna perła odc. 48 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 126 s. 5 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 11 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1869 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1870 
 - serial 
20:45 Fuks - komedia
22:20 Ofi cerowie odc. 2 - serial
23:15 Ofi cerowie odc. 3 - serial
00:15 Anioł śmierci - dramat

05:45 Mango - Telezakupy 

07:00 MasterChef Junior odc. 6 s. 3

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 8

09:30 Szkoła odc. 332 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 590 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 60

12:30 19+ odc. 238 - serial 

13:00 19+ odc. 239 - serial 

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1089 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1091 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 4

16:00 Szkoła odc. 333 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 1 

18:00 Ukryta prawda odc. 591 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5387

20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej odc. 2721 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 95

21:30 Projekt Lady odc. 11 s. 3

22:30 Sekrety lekarzy odc. 11 s. 4

23:30 Kroll - fi lm

01:40 Co za tydzień odc. 860

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 558 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 573 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 574 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 88 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 701 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 212 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 609 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 35 - serial 

14:45 Dlaczego ja? odc. 664 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3683

16:40 Gliniarze odc. 154 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 36 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 `odc. 229 - serial

20:05 Niepowstrzymany - fi lm

22:15 Lekcja przetrwania - thriller 

00:55 X-Men: Przeszłość, 

 która nadejdzie - fi lm

14:55 Szpital 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Tajemnicy Enigmy 13:40 Sensacje XX wieku

19:35 Barwy szczęścia 16:00 Szkoła 12:45 Trudne sprawy

Ne stacji rozrządowej w Fuller Yard podczas 
przestawiania pociągu towarowego zostają 
popełnione błędy, w wyniku których 39 wagonów 
z 23 tys. litrów paliwa bez maszynisty rusza przed 
siebie.

Po wypadku samochodowym mąż Jessiki i jego 
brat zapadają w śpiączkę. Po jakimś czasie 
szwagier kobiety budzi się z przekonaniem, że 
ona jest jego żoną.

„Opętany”
(2009r.) TVN 7 20:00

„Niepowstrzymany”
(2010r.) Polsat 20:05



Wtorek, 31 lipca 2018

13:45 Elif

06:00 Elif odc. 290 - serial
06:55 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem odc. 153 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny nieujarzmionego 
 Nilu - fi lm
09:05 Ranczo odc. 11 s. 1 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 76 s. 6 
 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 17 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Nieznany Pantanal odc. 3 - serial
13:45 Elif odc. 291 - serial 
14:40 Opole na bis 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 9 - serial 
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem odc. 154 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 43 - serial
18:25 Korona królów odc. 44 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:27 Tour de Pologne - kronika 
20:30 Leśniczówka odc. 10 - serial 
21:05 Rolnik szuka żony odc. 5 s. 4
22:05 Midnight Sun odc. 1 s. 1 - serial
23:05 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 14 s. 1 - serial
23:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 5
00:40 Gwardia odc. 1 - serial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1146 - serial 

06:20 Szpital odc. 368 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 87 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 23 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 6 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 643 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 88 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 542 - serial 

14:55 Szpital odc. 369 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 5 - serial

16:50 Dr House odc. 22 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 1 - serial 

18:25 Brzydula odc. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 644 - serial 

20:00 Jackie Chan: Pierwsze uderzenie 

 - fi lm

21:50 Egzekutor - fi lm

23:55 Masters of Sex odc. 9 s. 2 - serial 

01:15 Moc magii odc. 205

06:00 Detektywi w akcji odc. 163 

 - serial

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 16 - serial

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 17 - serial

08:00 Drużyna A odc. 11 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial

10:00 Na patrolu odc. 15 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 16 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 12 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 103 

 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 131

15:00 Esmeralda odc. 65

16:00 Esmeralda odc. 66

17:00 Esmeralda odc. 67

18:00 Policjantki i policjanci odc. 405 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 406 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 190 - serial

21:05 Suddenly - thriller 

22:55 Stacja szyfrująca - thriller 

00:55 STOP Drogówka odc. 176

04:45 Kontrakt na miłość odc. 11
07:05 Dziesięć przykazań odc. 111 
 - serial
08:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 7 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 20 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 21 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 21 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 21 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 7 - serial
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 7 - serial
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 21 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 21 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 7 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 8 - serial 
20:00 Hudson Hawk - komedia
22:00 Conan Niszczyciel - fi lm
00:00 Magnum odc. 12 s. 7 - serial

08:00 Wydarzenie aktualne 

08:30 Informacje kulturalne 

08:50 Rzecz Polska odc. 9

09:15 Sztuczki - komediodramat

11:00 Tajemnica Enigmy odc. 7 - serial

11:50 Tajemnica Enigmy odc. 8 - serial

12:35 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1300

12:55 Czy można się przysiąść? - fi lm 

13:45 Ogłoszenie matrymonialne 

 - komedia 

14:50 Kino objazdowe - fi lm

16:00 Spotkania z profesorem Zinem 

 odc. 5

16:20 Słownik wyrazów obcych odc. 71

16:50 Powstanie warszawskie - fi lm

18:35 Rozalka Olaboga odc. 6 - serial

19:10 Rozalka Olaboga odc. 7 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Gloria - komedia 

22:00 Dziennik fi lozofa odc. 126

22:15 Człowiek z… - komedia 

00:10 Mów do mnie - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 640
07:00 Obława - fi lm
08:05 Obława odc. 58
08:35 Zakochaj się w Polsce odc. 6 s. 1
09:10 Blisko, coraz bliżej odc. 19 - serial
10:45 Powrót skrzypiec - fi lm
11:55 Wojownicy czasu odc. 7
12:25 Kobieta walcząca. 
 Senator Helena Jaroszewicz - fi lm
13:20 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:45 Miłość w czasach wyklętych - fi lm
14:15 Sensacje XX wieku odc. 9
15:05 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 22 - serial
15:35 Wyprawy krzyżowe odc. 1 - fi lm
16:35 Człowiek, który rozpoczął 
 Powstanie - fi lm
17:30 Życie po radziecku odc. 1 - serial
18:05 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 9 - serial
19:05 Sensacje XX wieku odc. 2
20:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:35 Ślązacy z bombowców - fi lm
21:35 Kolumbowie odc. 1 - serial
22:40 Odnaleziony walc - fi lm
23:50 Hubal - dramat
02:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 58

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie 
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:40 Toliara - fi lm
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
Q- z daleka widać lepiej 
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
11:45 Grunt to droga 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Pokochać Boga - fi lm
13:55 Kartka z kalendarza
14:00 Dziesięć przykazań odc. 84 
 - serial
14:50 Nowy kształt wiary - katolicyzm 
 - fi lm
15:40 Marana - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Albert Schweitzer 
 - powołanie do Afryki - fi lm
22:55 Polak - Ksiądz - Egipcjanin 
23:30 Serce Afryki - fi lm

06:00 Na dobre i na złe odc. 683 
 - serial 
06:55 Program ekumeniczny 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 205
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 123
11:25 Rodzinka.pl odc. 197 s. 10 
 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1870 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 5
13:55 Zmiennicy odc. 7 - serial
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 8 s. 3
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 49 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 127 s. 5 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 12 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1870 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1871 
 - serial 
20:45 Czerwony świt - fi lm
22:25 Fuks - komedia
00:05 Tutanchamon odc. 1 - serial

05:35 Mango - Telezakupy 
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1089 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1091 - serial
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 8
09:30 Szkoła odc. 333 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 591 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 1
12:30 19+ odc. 240 - serial 
13:00 19+ odc. 241 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1092 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1093 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 4
16:00 Szkoła odc. 334 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 2 
18:00 Ukryta prawda odc. 592 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5388
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej odc. 2722 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 96
21:30 Złe towarzystwo - komedia 
23:55 Kuba Wojewódzki odc. 6 s. 11
00:55 Niewierni odc. 1 - serial 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 559 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 575 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 576 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 89 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 702 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 213 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 610 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 36 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 665 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3684

16:40 Gliniarze odc. 155 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 37 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 99 - serial

20:05 X-Men: Przeszłość, 

 która nadejdzie - fi lm

23:00 Lęk pierwotny - thriller 

01:55 Agentka - komedia

06:20 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

08:05 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Tajemnice Enigmy 02:10 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

11:25 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:15 Malanowski 
i Partnerzy

Podczas akcji CIA ginie jeden z agentów. By misja 
nie zakończyła się fi askiem, jego brat bliźniak 
musi szybko przejść szkolenie i zająć miejsce 
zmarłego.

Niestroniący od alkoholu weteran wojenny musi 
udaremnić zamach na prezydenta, który ma 
złożyć wizytę w pewnym miasteczku.

„Suddenly”
(2013r.) TV 4 21:05

„Złe towarzystwo”
(2002r.) TVN 21:30



Środa, 1 sierpnia 2018

11:05 Doktor Quinn

05:30 Telezakupy 
06:05 Elif odc. 291 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem odc. 154 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny nieujarzmionego 
 Nilu - fi lm
09:05 Ranczo odc. 12 s. 1 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 77 s. 6 
 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 18 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Królowie Zatoki Kalifornijskiej 
 - fi lm
13:50 Elif odc. 292 - serial 
14:40 Opole na bis 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 10 - serial
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem odc. 155 - serial 
16:50 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? - fl esz odc. 6
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 45 - serial
18:25 Korona królów odc. 46 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:28 Tour de Pologne - kronika 
20:35 Warszawiacy śpiewają zakazane 
 piosenki - koncert z okazji 
 74. rocznicy wybuchu 
 Powstania Warszawskiego 
21:50 Diabelne szczęście - fi lm
22:55 Korzenie odc. 3 - serial 
23:55 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 15 - serial
00:50 Królowa aniołów - dramat

05:10 Ukryta prawda odc. 294 - serial 

06:10 Szpital odc. 369 - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 88 - serial 

08:05 Brzydula odc. 1 - serial 

08:40 Brzydula odc. 2 - serial 

09:15 Magda M. odc. 7 s. 3 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 644 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 89 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 543 - serial 

14:55 Szpital odc. 370 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 2 s. 5 

 - serial

16:50 Dr House odc. 23 s. 3 - serial 

17:50 Brzydula odc. 3 - serial 

18:25 Brzydula odc. 4 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 645 - serial 

20:00 Ramię za milion dolarów - dramat

22:35 Olimp odc. 11 - serial

23:35 Państwo młodzi: Chuck i Larry 

 - komedia 

02:00 Moc magii odc. 206

06:00 Detektywi w akcji odc. 164 - serial

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 17 - serial

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 18 - serial

08:00 Drużyna A odc. 12 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial

10:00 Na patrolu odc. 17 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 18 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 13 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 104 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 132

15:00 Esmeralda odc. 68

16:00 Esmeralda odc. 69

17:00 Esmeralda odc. 70

18:00 Policjantki i policjanci odc. 406 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 407 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 191 - serial

21:00 Gotówka - dramat 

23:25 Obrońca - fi lm

01:05 Anthony Bourdain: Bez rezerwacji 

 odc. 9 - serial

04:40 Kontrakt na miłość odc. 12
07:05 Dziesięć przykazań odc. 112 
 - serial
08:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 8 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 21 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 1 s. 2 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 21 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 21 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 7 - serial
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 8 - serial
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 28 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 21 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 21 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 8 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 9 - serial 
20:00 Król Skorpion 4: Utracony tron 
 - fi lm
22:10 Spartakus: Wojna potępionych 
 odc. 7 - serial
23:10 Spartakus: Wojna potępionych 
 odc. 8 - serial
00:15 Wikingowie odc. 3 s. 4 - serial

8:00 Szlakiem Kolberga odc. 6

8:30 Studio Kultura - rozmowy 

8:50 Sauna - komedia 

10:30 Doradcy króla Hydropsa - fi lm

11:00 Popielec odc. 1 - serial 

12:10 Popielec odc. 2 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

13:25 Baczyński - fi lm

14:45 Konstelacje - kilm 

15:25 Homo Vasoviensis 

16:35 Hannah Arendt - fi lm

18:40 Ucieczka - wycieczka odc. 1 

 - serial

19:10 Ucieczka - wycieczka odc. 2 

 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Miasto 44 - fi lm 

22:10 Dziennik fi lozofa odc. 127

22:25 Jasminum - fi lm

00:30 Historia Zlatana - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 641
07:00 Człowiek, który rozpoczął 
 Powstanie - fi lm
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 59
08:30 Zakochaj się w Polsce odc. 2 s. 1
09:05 Kolumbowie odc. 1 - serial
10:15 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 4 - serial
11:10 Spór o historię odc. 11
11:50 Dawne światy odc. 8 - serial
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 2
14:20 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 63 - serial
14:55 Odnaleziony walc - fi lm
16:00 Rachunek sumienia odc. 1 - fi lm
17:01 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 1
17:10 Pałacyk Michla, Żytnia, Wola 
18:45 Sensacje XX wieku odc. 150
19:15 Sensacje XX wieku odc. 161
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Warszawa. Zmartwychwstałe 
 miasto odc. 1 - fi lm
21:30 Kolumbowie odc. 2 - serial
22:35 Testament Żurowskiego - fi lm
23:40 Pomiędzy wilki - fi lm
01:25 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 59

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Każdy maluch to potrafi 
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 Kartka z kalendarza
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 7 - serial
11:15 Owoce posługi misyjnej - fi lm
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Otto Schimek - wierny sumieniu 
 - fi lm
13:30 Exodus Ochoty odc. 1 - serial
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Zakazane piosenki 
14:50 Albert Schweitzer - powołanie 
 do Afryki - fi lm
15:40 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Z pamiętnika podróżnika odc. 7
16:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Czerniaków ‘44 
22:35 Tu historia żyje - Muzeum 
 Powstania Warszawskiego 
22:55 Kartka z kalendarza
23:00 Misjonarz - fi lm
23:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 

06:00 Na dobre i na złe odc. 684 
 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 206
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 124
11:25 Rodzinka.pl odc. 198 s. 10 
 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1871 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 6
13:50 Zmiennicy odc. 8 - serial
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 31 s. 3
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Film dokumentalny 
18:00 Panorama odc. 3072
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 128 s. 5 - serial
19:05 Wszystko przed nami odc. 13 
 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1871 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1872 
 - serial 
20:45 Dziewczyna z Jersey - komedia 
22:35 Czerwony świt - fi lm
00:20 Historia kina w Popielawach - fi lm

05:35 Mango - Telezakupy 
06:50 W-11 - wydział śledczy odc. 1092 
 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1093 
 - serial
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 8
09:30 Szkoła odc. 334 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 592 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 2
12:30 19+ odc. 242 - serial 
13:00 19+ odc. 243 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1095 
 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy odc. 1097 
 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 4
16:00 Szkoła odc. 335 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 3 
18:00 Ukryta prawda odc. 593 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5389
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej odc. 2723 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 97
21:30 Tango i Cash - fi lm
23:45 Noc oczyszczenia: Anarchia 
 - horror 
01:55 Ugotowani odc. 8 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 Trudne sprawy odc. 560 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 577 
 - serial 
09:15 Malanowski i Partnerzy odc. 578 
 - serial 
09:45 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 90 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 703 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 214 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 611 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 37 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 666 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3685
16:35 Gliniarze odc. 156 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 38 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich odc. 204 
 - serial
20:05 Świat według Kiepskich odc. 524 
 - serial
20:40 Agentka - komedia
23:10 Klub Dzikich Kotek - komedia 
01:15 Podróż przedślubna - komedia 

07:05 Sąd rodzinny 18:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Popielec 13:30 Sensacje XX wieku

07:20 Makłowicz w 
podróży 09:30 Szkoła 19:30 Świat według 

Kiepskich

Eddie Hawkins, znany jako Hudson Hawk, 
najsłynniejszy włamywacz świata, wychodzi 
z więzienia i postanawia zmienić zawód. Niestety, 
okoliczności sprawiają, że nie jest mu dane cieszyć 
się spokojem.

Grupa ludzi ocalałych z inwazji wrogich wojsk na 
USA rozpoczyna działania partyzanckie, by ocalić 
miasto.

„Hudson Hawk”
(1991r.) TV Puls 20:00

„Czerwony świt”
(2012r.) TVP 2 20:45
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 temperatura: 27 17 °C
 opady: 8 3 mm
 ciśnienie: 1011 1011 hPa
 wiatr: 11 10 km/h 

 temperatura: 29 18 °C
 opady: 1 6 mm
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

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

150 g cebuli
20 g czosnku
50 g masła
1 l bulionu warzywnego
150 g żółtego sera
100 ml białego wytrawnego wina 
szczypiorek
grzanki
sól i pieprz do smaku 

Sposób wykonania:

Cebule obieramy, kroimy w piórka 
i szklimy na maśle. Zalewamy bulionem, 
dodajemy przeciśnięty przez praskę czo-
snek, doprawiamy solą i pieprzem. Całość 
gotujemy, aż cebula będzie miękka. Pod 
koniec gotowania dodajemy wino i dopra-
wiamy do smaku. Z kromek bagietki przy-
gotowujemy grzanki z serem, które ukła-
damy na porcjach zupy. 

Smacznego!
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Piotr Szlęk życzy smacznego!
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Cholesterol do poprawki
ZDROWIE  Gdy pacjent ma zbyt wysoki poziom cholesterolu, zwłaszcza cholesterolu całkowitego i tzw. 
złego cholesterolu LDL, musi liczyć się ze zmianą trybu życia. Jeśli jednak nie będzie na tyle zdyscyplino-
wany, by przestrzegać diety i regularnie dbać o aktywność fizyczną, bądź wdrożone zmiany nie przyniosą 
oczekiwanych efektów, czeka go przyjmowanie leków

Najczęściej stosowanymi leka-
mi w terapii hipercholesterolemii 
są te zaliczane do statyn – należą 
do tzw. leków I rzutu. Jest ich sie-
dem rodzajów, w Polsce dostęp-
nych sześć. Lekarze bardzo często 
wypisują je na receptach, są one je-
dynymi z najbardziej popularnych 
preparatów kupowanych w aptece. 
Statyny nie tylko obniżają poziom 
cholesterolu, ale też w pewnym 
stopniu zapobiegają udarom mó-
zgu czy zawałom. O czym warto 
pamiętać? Jeśli już zaczniemy brać 
tabletki na cholesterol, zostaną 
z nami do końca życia. 

Oprócz wspomnianych wyżej 
preparatów, w aptece znajdziemy 
też suplementy z monakoliną K. 
Ten związek chemiczny z grupy 
statyn ma naturalne pochodzenie. 
Powstaje w wyniku fermentacji 
przy udziale czerwonych drożdży 
z ryżu. Może być stosowany w celu 
obniżenia poziomu cholestero-
lu, jeśli idzie za tym równoczesna 
zmiana stylu życia na zdrowszy 
i bardziej aktywny. Taki suplement 

może okazać się pomocną 
alternatywą w leczeniu 
podwyższonego poziomu 
cholesterolu u osób, któ-
rych organizm źle reaguje 
na syntetyczne statyny 
oraz u których nie ma 
współistniejących czynni-
ków ryzyka chorób ukła-
du krążenia. Suplementy 
z monakoliną K nie mogą 
być stosowane w połą-
czeniu ze statynami za-
pisywanymi na receptę 

ze względu na zwiększone ryzyko 
działań niepożądanych.

Jak obniżyć cholesterol 
– naturalne metody
Po pierwsze, regularna aktyw-

ność fizyczna. To nie przypadek, że 
w nowszych piramidach żywienia 
ruch zajmuje pierwsze, najważ-
niejsze „piętro”. Obfitość dostęp-
nych produktów pokarmowych 
powoduje nadmierne ich spożycie. 
A przejedzenie rozleniwia. Z cięż-
kim żołądkiem łatwiej ułożyć się na 
kanapie, niż wyjść na spacer. 

W Polsce nadwaga i otyłość 
dotyka ponad 60 proc. mężczyzn 
i prawie 50 proc. kobiet. Pamię-
tajmy, że ruch jako jedyny czynnik 
może doprowadzić do podwyższe-
nia poziomu dobrego cholestero-
lu HDL i obniżenia poziomu złego 
cholesterolu LDL. Oczywiście nie 
chodzi tu o trening przygotowu-
jący do maratonu. Zaczynamy od 
takiej aktywności, jaka będzie nam 
sprawiać przyjemność i na jaką 
stać nasze ciało. Może to być zwy-
kły spacer, nordic walking, joga dla 

początkujących, wolny bieg tzw. 
slow jogging. Dyscyplin jest spo-
ro. Organizm bardzo lubi aktyw-
ność na świeżym powietrzu, bo 
nie dość, że spali kalorie, to jeszcze 
się dotleni. Jeżeli jednak preferu-
jesz ćwiczenia w domu, sprawdzą 
się treningi dostępne na You Tube 
czy płytach DVD. Żeby te wysił-
ki przyniosły oczekiwane efekty, 
ważna jest regularność. Najlepiej 
ćwiczyć codziennie, ewentualnie co 
drugi dzień po ok. 50 minut. To ko-
rzystne dla serca, mięśni, stawów, 
ale też dla psychiki (udowodnione 
działanie przeciwdepresyjne).

Jak obniżyć 
cholesterol dietą?
Na pewno pomoże zrzucenie 

zbędnych kilogramów. Dla obni-
żenia cholesterolu istotne jest też 
wzbogacenie diety o niektóre pro-
dukty. W diecie, rozumianej jako 
sposób żywienia, która ma obni-
żyć poziom cholesterolu, powinny 
znaleźć się ryby i kwasy omega 3. 
Kwasy omega 3 zmniejszają ryzyko 
rozwoju miażdżycowej blaszki, ob-
niżają trójglicerydy. Nie wszystkie 
polecane ryby są drogie. Oczywi-
ście, można kupić łososia. Ale do-
broczynne działanie będą miały 
też zwykłe makrele, tanie sardynki 
czy popularne pstrągi. Jeśli nie lu-
bisz ryb i żadne korzyści dla zdro-
wia nie są w stanie przekonać cię 
do sięgnięcia po nie, kup olej lnia-
ny, siemię, bądź udaj się do apteki, 
gdzie farmaceuta poleci dobrej ja-
kości suplement zawierający kwasy 
omega 3.

Idealny produkt na śniadanie 

to… płatki owsiane (górskie, nie 
błyskawiczne). Powinny być dłu-
go gotowane, nawet ok. 40 minut. 
Najlepiej zalać je wodą, lekko po-
solić i ugotować do postaci papki. 
Uwolniony w ten sposób rozpusz-
czalny błonnik sprzyja obniżeniu 
całkowitego poziomu cholesterolu 
oraz złego cholesterolu LDL. Do 
owsianki dodajemy owoce – najle-
piej jabłka, sezam, pestki słoneczni-
ka, pestki dyni, siekane orzechy lub 
migdały (2 łyżki stołowe), szczyptę 
kurkumy (działa przeciwzapalnie), 
cynamon (obniża poziom cukru). 
Kompozycja dodatków jest dowol-
na. Nie rezygnujmy jednak z orze-
chów i owoców. 

Każdego dnia powinniśmy 
też zjadać kilka łyżek oliwy extra 
virgin. Generalnie nie stosujemy 
jej do smażenia, chyba że chodzi 
o podduszenie warzyw. Używamy 
na zimno np. do sosów. Oliwa bar-
dzo „lubi się” z czosnkiem, szczy-
piorkiem i cebulką. Polecamy, na 
sposób włoski, moczenie w niej 
pieczywa, zamiast smarowania go 
masłem. 

Dużo błonnika mają warzywa 
strączkowe: groch, fasola, ciecie-
rzyca, soczewica. Dostarczają też 
organizmowi białko. Można z nich 
przyrządzić smaczne zupy bezmię-
sne (smak boczku w grochówce 
zapewni wędzona papryka), placki, 
czy kotlety. Na blogach kulinarnych 
znajdziecie mnóstwo inspiracji na 
smaczne potrawy ze strączków.

Jak pisaliśmy w poprzednim 
artykule, dieta na cholesterol za-
wiera jajka. Warunki są dwa: mają 

pochodzić od „szczęśliwych” kur, 
czyli być z wolnego wybiegu albo 
ekologiczne (nr na skorupce 0 lub 
1) oraz przygotowane na miękko 
- w płynnym żółtku obecna jest 
lizyna, korzystnie wpływająca na 
obniżenie cholesterolu.

Dieta na cholesterol 
– czego unikać
Przede wszystkim porzucamy 

gotowe produkty, np. ciasta, cia-
steczka, krakersy, frytki z mrożo-
nek. Na zawsze żegnamy się z mar-
garynami (wyjątek mogą stanowić 
te „z górnej półki”, zawierające ste-
role roślinne). Obecnie w nich izo-
mery trans, powstające w proce-
sie utwardzania olejów roślinnych 
bądź długotrwałego smażenia, bar-
dzo szkodzą zdrowiu. 

Ograniczamy do minimum 
bądź całkowicie eliminujemy nasy-
cone kwasy tłuszczowe. Znajdzie-
my je w tłustym mięsie, podro-
bach, żółtych serach, pełnotłustym 
mleku, maśle, tłustym twarogu.

(bła)
konsultacja: mgr farm. 

Agata Trzebiatowska
fot. pixabay/ilustracyjne

W obniżeniu poziomu cholesterolu 
pomaga ruch

Kiedy z głowy się sypie
Zanim kolejny raz sięgniesz po szampon przeciwłu-
pieżowy, żeby pozbyć się uciążliwych płatków spada-
jących z głowy, zastanów się, czy to na pewno łupież. 
A może masz suchą, wrażliwą skórę głowy?

Uroda

Swędzenie skóry głowy
Sucha skóra głowy powodu-

je swędzenie i „produkuje” coś na 
kształt łupieżu . To małe, białe frag-
menty skóry, które również mogą 
się osypywać i nieestetycznie obja-
wiać swoją obecność na ciemnych 
ubraniach. Co powoduje, że skóra 
staje się aż tak sucha? Zbyt częste 
mycie włosów pozbawia je natu-
ralnej, lipidowej warstwy ochron-
nej. Sytuację pogarsza stosowanie 
szamponów z SLES/SLS. Te silnie 
działające detergenty obecne są 

w większości szamponów i odpo-
wiadają za ich obfite pienienie się. 
Wysuszają skórę głowy, nierzadko 
również ją podrażniając. Kolejne 
czynniki wpływające na pogorsze-
nie stanu skóry to zmiany pogody, 
poziomu wilgotności czy opalanie.

Jak przywrócić zdrowie 
suchej skórze głowy?
Po pierwsze, staraj się myć 

włosy jak najrzadziej. Używaj szam-
ponów bez SLES/SLS. Adnotację 
o braku tych detergentów najczę-
ściej znajdziesz na butelce. Środki 

myjące wolne od tych „spieniaczy” 
bez problemu kupisz w dobrej dro-
gerii czy aptece. Po ich zastoso-
waniu włosy nie będą tak miękkie 
jak po preparatach z SLES/SLS i si-
likonami (to często idzie w parze). 
Warto wtedy skorzystać z doświad-
czenia Hindusek, słynących z pięk-
nych włosów, i do cotygodniowego 
rytuału pielęgnacyjnego wprowa-
dzić olejowanie. Na czym polega? 
W zwilżone włosy i skórę głowy 
wsmarowujemy olejek arganowy 
(zwróć uwagę na skład – nie ma 
być w nim nic innego niż Argania 
Spinosa Kernel Oil). Zostawiamy na 
noc. Rano zmywamy szamponem 
bez SLES/SLS, można nałożyć od-
żywkę. 

Raz w tygodniu stosujemy płu-
kankę z octu jabłkowego (1 część 
octu, 2 części wody). Sucha skóra 
ma zazwyczaj odczyn zasadowy, 
o wysokim pH. Ocet jabłkowy po-
zwala przywrócić odpowiedni po-

ziom pH, który dla skóry normalnej 
wynosi 5,5.

Warto pamiętać o złuszczaniu 
skóry głowy. Zazwyczaj stosujemy 
peelingi na twarz, szyję, dekolt, za-
pominając o skórze głowy. Peeling 
do włosów? Zabieg jest prosty, 
a sucha skóra głowy będzie nam za 
niego wdzięczna. Wystarczy kupić 
pełnotłusty jogurt grecki, nałożyć 
go na skórę głowy i włosy za pomo-
cą pędzla do aplikowania farby. Taki 
kompres trzymamy pod foliowym 
czepkiem około 20 minut. W tym 
czasie kwas mlekowy z tego natu-
ralnego peelingu enzymatycznego 
do włosów delikatnie usunie mar-
twe komórki skóry.

Łupież
Łupież wygląda podobnie jak 

łuszcząca się sucha skóra głowy, 
ale jego płatki są większe i jest ich 
więcej. Mogą też mieć żółtawe czy 
woskowe zabarwienie. Odczyn za-
palny chorej skóry (łojotokowe za-

palenie skóry) najczęściej pojawia 
się na obszarach, na których gru-
czoły łojowe występują najliczniej.

Wiele osób może być podat-
nych na łupież i łojotokowe zapa-
lenie skóry. Jakie są przyczyny łu-
pieżu? Generalnie ma to związek 
z przerostem bakterii i grzybów 
„nadprodukowywanych” przez ko-
mórki skóry oraz nadaktywnością 
gruczołów łojowych. 

Naturalne sposoby na łupież
Postaw na naturalne produkty 

o działaniu przeciwgrzybicznym, 
np. olejek z drzewa herbacianego. 
Także płukanka z octu jabłkowego, 
o której pisaliśmy powyżej, pozwoli 
zmniejszyć uciążliwe objawy. Jeżeli 
te sposoby na łupież zawiodą i nie 
pomoże też szampon doradzony 
w aptece przez farmaceutę bądź 
dermokonsultantkę, trzeba udać 
się do dermatologa. 

(bła)

Dietę należy wzbogacić w ryby
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Kilka pytań o… 
rozdzielność majątkową

ADWOKAT RADZI   W tym odcinku naszego cyklu podejmujemy temat przymusowej rozdzielności ma-
jątkowej małżonków

Adwokat Anna Krawczyk-Koź-
mińska, prowadząca Kancelarię 
Adwokacką w Wąbrzeźnie (ulica 
Wolności 4, tel. 663 018 891), w for-
mie przystępnych pytań i odpo-
wiedzi przybliża Czytelnikom za-
wiłości prawa. 

– Kiedy powstaje wspólność 
majątkowa i co ona dokładnie 
oznacza?

– Wspólność majątkowa (usta-
wowa) powstaje z chwilą zawarcia 
małżeństwa. Oznacza to, że mał-

żonkowie korzystają z pieniędzy, 
które wspólnie zarabiają lub które 
zarabia jedno z nich i równocze-
śnie godzą się odpowiadać za długi 
współmałżonka, które zaciągnie 
po ślubie.

– Co, kiedy okaże się, że 
nasz mąż czy żona po ślubie na-
robią długów, o których nie wie-
dzieliśmy?

– Jeżeli okaże się, że nasza 
druga połówka podczas trwania 
małżeństwa zaciągała kredyty, 

o których nie wiedzieliśmy i na 
które się nie godziliśmy, to i tak 
pod względem prawnym za nie 
odpowiadamy naszym udziałem 
w majątku wspólnym. Możemy 
jednak wyłączyć naszą odpowie-
dzialność składając do sądu wła-
ściwy pozew o ustanowienie przy-
musowej rozdzielności majątkowej 
i udowadniając, że nie wiedzieliśmy 
o kredytach zaciąganych przez 
współmałżonka i nigdy z tych pie-
niędzy nie skorzystaliśmy. 

– Jak można ustanowić roz-
dzielność majątkową?

– Rozdzielność majątkową 
można ustanowić na dwa sposo-
by: sporządzić umowę w formie 
aktu notarialnego u notariusza, 
albo wystąpić z pozwem o ustano-
wienie rozdzielności majątkowej 
przez sąd rejonowy właściwy dla 
miejsca zamieszkania małżonków. 
W pierwszym z przypadków obo-
je małżonkowie muszą stawić się 
przed notariuszem i dobrowolnie 
podpisać tzw. intercyzę – jest to 
sposób zdecydowanie szybszy, 
ale konieczne jest współdziałanie 
obojga małżonków. W sytuacji, 

kiedy tylko jeden z małżonków 
chce podpisania intercyzy, wów-
czas konieczne jest skierowanie 
sprawy do sądu.

– Jakiej opłacie podlega po-
zew o ustanowienie rozdzielno-
ści majątkowej?

– Opłata jest stała i wynosi 
200 zł. 

– Co musi zawierać pozew, 
aby uzyskać pozytywne roz-
strzygnięcie?

– Przy żądaniu ustanowienia 
przymusowej rozdzielności ma-
jątkowej kluczowe jest, by w uza-
sadnieniu pozwu wskazać ważny 
powód, dla którego chcemy zmie-
nić ustrój wspólności ustawowej 
wbrew woli współmałżonka. Takim 
powodem może być na przykład 
zaciąganie długów przez jednego 
z małżonków, które mogą być eg-
zekwowane z majątku wspólnego, 
niedopuszczanie drugiego współ-
małżonka do korzystania z mająt-
ku wspólnego, trwonienie majątku 
(hazard, alkohol, niegospodarność), 
ale również nieprzyczynianie się 
do powiększania majątku wspól-
nego.

– Z jaką datą sąd ustanawia 
rozdzielność majątkową?

– Rozdzielność majątkowa po-
wstaje z dniem wydania przez sąd 
wyroku.

– Czy jest możliwe ustano-
wienie przez sąd rozdzielności 
z datą wsteczną?

– Tak, ale tylko w wyjątko-
wych wypadkach. O ile ustano-
wienie rozdzielności między mał-
żonkami w trybie zwykłym, tzn. 
z dniem wydania wyroku nie jest 
przesadnie skomplikowane, o tyle 
ustanowienie rozdzielności z datą 
wsteczną wymaga podniesienia 
i wskazania przez stronę wła-
ściwych i trafnych argumentów. 
Dlatego w tej sytuacji warto po-
wierzyć taką sprawę adwokatowi, 
gdyż wygrana sprawa i ustano-
wienie rozdzielności majątkowej 
z datą wsteczną często pozwala na 
uratowanie majątku całego życia. 

adw. Anna 
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

Kształcenie

Pożycz i ucz się
Są już pierwsi absolwenci szkoleń finansowanych ze 
środków Funduszu OPEN. To ciekawa propozycja, 
jeśli chcesz podnieść kwalifikacje, a brakuje ci na to 
pieniędzy. 

Z pożyczki można finansować 
do 100 proc. kosztów kształcenia, 
które jeszcze nie rozpoczęło się, 
a także koszty kształcenia, które 
już się rozpoczęło, ale tylko do 
kwoty nieopłaconej. Jednorazowa 
kwota pożyczki może wynieść na-
wet 100 tys. zł, a każdy z uczest-
ników projektu może skorzystać 
z niego kilkukrotnie. Pożyczki są 
zwrotne w okresie maksymalnie 
60 miesięcy od ich zaciągnię-
cia. Po zakończeniu kształcenia  
15 proc. wartości pożyczki jest 
umarzane, a dodatkowo, po speł-
nieniu określonych warunków, 
poziom umorzenia może wzro-
snąć nawet do 25 proc.

Przyznane pożyczkobiorcy 
środki finansowe są przekazy-
wane przez Operatora Funduszu 
bezpośrednio do instytucji edu-
kacyjnej na pokrycie kosztów 
kształcenia zgodnie z jej ofertą 
edukacyjną. Wszelkiego rodza-

ju koszty dodatkowe po stronie 
pożyczkobiorcy, związane z pro-
cesem kształcenia np. wpisowe, 
koszty przejazdów i noclegów czy 
materiałów dydaktycznych, nie 
podlegają finansowaniu.

Aby uzyskać pożyczkę, należy 
wybrać formę i kierunek eduka-
cji, potem zapoznać się z regula-
minem, wypełnić i złożyć wnio-
sek, poczekać na jego weryfikację 
i podpisać umowę. Wniosek moż-
na złożyć za pośrednictwem stro-
ny openfrp.pl.

Niektóre osoby, które w mar-
cu i kwietniu wystąpiły o po-
życzki, proces kształcenia mają 
już za sobą. Pierwsze 14 osób to 
generalnie informatycy, którzy 
skorzystali z krótkoterminowych 
szkoleń kwalifikacyjnych. Jedna 
osoba zainwestowała w rozwój 
swoich osobistych umiejętności. 
Szkolenia trwały od kilku dni do 
maksymalnie 2 miesięcy.

DlA KOgO pOżyCZKA?
1. Dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski.
2. Dla osób posiadających zdolność do spłaty pożyczki w postaci odpowiednich 
przychodów lub zabezpieczenia.
3. Dla osób zatrudnionych, przedsiębiorców, jak i osób, które nie pracują.

NA CO pOżyCZKA?
1. Na każdą dostępną formę kształcenia jak: szkolenia, studia podyplomowe, 
kursy związane z nabywaniem uprawnień itp. w posiadającej uprawnienia do 
prowadzenia działalności placówce edukacyjnej w kraju i w Unii Europejskiej.
2. Kształcenie może dotyczyć dowolnego obszaru wiedzy i kompetencji, rów-
nież nie związanych z obecną aktywnością zawodową.
3. Pożyczka nie może być wykorzystana na sfinansowanie całości lub części 
formy kształcenia jeśli jest ona już finansowana z innych źródeł np. ze środków 
funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicz-
nych (krajowych i unijnych).

Analiza danych statystycz-
nych z ostatnich miesięcy doty-
czących osób aplikujących wska-
zuje na rosnące zainteresowanie 
pożyczkami nie tylko informa-
tyków, którzy stanowią więk-
szość aplikujących o pożyczki 
(75%). Wśród wniosków pojawiły 
się również kursy pozwalające 
uzyskać konkretne uprawnia jak 
np. prawo jazdy, licencję pilota 
czy uprawnienia do nurkowania. 
W ciągu ostatnich 4 miesięcy roz-
patrzono prawie 190 wniosków. 
Ponad 700 osób posiada obecnie 
aktywne rejestry w Funduszu, 
a ponad 300 osób jest w trak-
cie przygotowywania wniosków 
o pożyczki.

Osobami aplikującymi o po-
życzki są w większości osoby 
pracujące (mężczyźni 73%) z wyż-
szym wykształceniem, z dużych 
miast takich jak Warszawa, Po-
znań, Wrocław. W ostatnim okre-
sie pojawia się sporo wniosków 
z mniejszych miejscowości z całej 
Polski.

Tematyka kształcenia to 
przede wszystkim informatyka 
(ponad 70%), w drugiej kolejno-
ści finanse i zarządzanie (10%), 
w pozostałych 20% mieszczą się 
głównie rozwój zainteresowań 
osobistych lub hobby takie jak 
lotnictwo, motoryzacja, nurko-

wanie. Zdecydowanie największą 
popularnością cieszą się kursy 
kwalifikacyjne (76%), w drugiej 
kolejności studia podyplomowe 
(13%). – W ostatnich tygodniach 
pojawiły się też wnioski na roz-
wój kompetencji miękkich (roz-
wój osobisty, hobby, uzdolnienia). 

Jak dotąd nie pojawiły się wnio-
ski o kształcenie poza granicami 
Polski ( w Unii Europejskiej) cho-
ciaż jest również taka możliwość 
– informuje Sylwia Wyganowska 
z Projekt Open.

oprac. (red)
fot. pixabay/ilustracyjne
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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)

Sprawa, na której kiedyś ci zależało, powróci i bę-
dziesz z tego powodu bardzo zadowolony. Myślami 
będziesz krążył w przeszłości, może zadzwonisz do 
swojej dawnej sympatii. By uniknąć rozczarowania 
pamiętaj, że czas płynie, a ludzie się zmieniają. Pod 
wpływem wakacyjnego klimatu zaczniesz szukać no-
wych doznań, znajomości. Czy dla przelotnego flirtu 
warto ryzykować?

Wakacje będą teraz głównym punktem twoich zaintere-
sowań. Nieważne, czy gdzieś wyjeżdżasz, czy zostajesz 
w domu, będziesz starał się ze wszystkich sił umilić 
sobie i otoczeniu ten czas. Beztroska, relaks, zabawa 
– na tym ci zależy. Kiedy już oderwiesz się myślami 
od stresów, wymagań szefa, pamiętaj, że masz pewne 
zawodowe sprawy do załatwienia.

Postanowisz wykorzystać urlop i wyruszyć w nie-
znane. Pociągać cię będą miejsca oddalone od ludzi, 
gdzie żyje się innym rytmem, który wyznacza natura. 
Pochodzić po górach, od schroniska do schroniska? 
Dobry pomysł, o ile taki sposób regeneracji ci od-
powiada. Może podczas podróży coś zwróci twoją 
uwagę i przerodzi się w nowe hobby? Nie zamykaj 
się na nowe doświadczenia.

Nie będziesz w dobrej formie intelektualnej. Unikaj 
osób, których nie lubisz, nie podejmuj ryzykownych 
decyzji. Po prostu przeczekaj gorszy czas. Sprawy 
rodzinne będą wymagały twojego zaangażowania. 
Koniecznie znajdź czas dla najbliższych, którzy cię 
potrzebują.

Dużo będzie się działo, zwłaszcza w sprawach zawo-
dowych. Będziesz mieć poczucie, że nie nadążasz za 
sytuacją, poczujesz niepokój. Jeśli nie masz ochoty 
nigdzie wyjeżdżać w weekend, zostań w domu, od-
pocznij. Zadbaj o to, by się wyspać, wybierz się na 
długi spacer. Ładuj baterie.

Będziesz cieszyć się dobrą formą i doskonałym 
humorem, staniesz się duszą towarzystwa. W pracy 
zechcesz podjąć się nowych zadań, poradzisz sobie 
z nimi bez problemu. Jeśli otrzymasz propozycję 
wzięcia udziału w szkoleniu, skorzystaj. Poznasz tam 
kogoś ciekawego.

Przed tobą spokojniejszy czas, ale lenistwo nie jest 
wskazane. Zabierz się za uporządkowanie spraw 
finansowych. Jeśli nie czujesz się mocny w tej 
dziedzinie, zasięgnij zdania innych osób. Popracuj 
też nad atmosferą w związku, trochę romantyzmu 
z pewnością nie zaszkodzi.

Podczas urlopu nabrałeś sił i tryskasz optymizmem. 
Twój dobry nastrój udzieli się otoczeniu, znajomi 
będą chętnie cię zapraszać, a inni ludzie lgnąć do 
ciebie. Sukces towarzyski murowany. W pracy przed 
tobą ważna rozmowa. Skup się na szczegółach, a zy-
skasz przewagę nad konkurencją. Ktoś z rodziny po-
prosi cię o pomoc w remoncie lub poprosi o trans-
port do lekarza.

To do ciebie niepodobne, ale staniesz się zamknięty 
w sobie i markotny. Uważaj, by nie przegapić nada-
rzających się szans. Możesz być szczególnie kry-
tyczny, czujny, a mimo to los ci sprzyja. Przełożeni 
docenią twoją pracowitość i poświęcenie w okresie 
urlopowym, spodziewaj się więc premii. Najlepiej 
jak spożytkujesz ją na jakieś przyjemności, by przy-
wrócić dobry nastrój.

Gorący okres w pracy. Nie będziesz narzekał na 
brak zadań, wręcz przeciwnie – nie wiadomo, w co 
ręce włożyć. Pożytek z tego taki, że więcej zarobisz. 
Uważaj na to, co i komu mówisz. Wrogowie nie śpią 
i będą chcieli wykorzystać plotki, by tobie zaszko-
dzić. Wszelkie sekrety najlepiej po prostu zachować 
dla siebie. Unikniesz tym samym nieprzyjemnych 
rozczarowań.

Pora zebrać się, spakować i wyruszyć na urlop. Nic się 
nie stanie, jeśli przestaniesz pilnować innych na kilka 
dni. Wyluzuj, nie wymagaj od siebie zbyt wiele. Co 
więcej, daj sobie pozwolenie na słabość i możliwość 
zwrócenia się do kogoś o pomoc. Partner będzie dla 
ciebie opoką, o ile puścisz w niepamięć kłótnie i nie-
porozumienia. Przypomnij sobie, dlaczego jesteście 
razem.

Sezon urlopowy w pełni i nagle okaże się, że w pra-
cy jesteś niezastąpiony. Udzielisz pomocy młodszym 
stażem współpracownikom, którzy nie radzą sobie 
z zadaniami, rozwiążesz konflikt w zespole. Jednym 
słowem, chcąc nie chcąc, sprawdzisz się, co jesienią 
może zaowocować awansem. W sprawach sercowych 
też będzie się działo. Poznasz kogoś na zajęciach spor-
towych.

Kolorowanki dla dzieci
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Na wesoło w cetkach
GMINA RYPIN  W minioną sobotę w miejscowości Cetki odbył się piknik rodzinny, który dostarczył wiele 
radości zarówno tym młodszym jak i starszym

– Rodzinne pikniki w Cetkach 
to już wieloletnia tradycja – mówi 
sołtys wsi Radosław Więckowski. 
– Tego typu spotkania służą inte-
gracji wśród mieszkańców. Każdy 
znajdzie tu coś dla siebie, dzieci 
mają możliwość wspólnej zabawy 
podczas wakacji. Każdego roku na 
pikniku przybywa najmłodszych,  
gdyż odwiedzają nas milusińscy 
z sąsiednich wiosek. Cieszymy 
się z tego i są one mile widziane. 
Dorośli mają też czas na chwilę  
relaksu oraz odskocznię od co-
dziennej pracy. Budujemy świetli-
cę i mamy nadzieję, że do końca 
roku inwestycję uda się ukończyć. 
Będziemy mogli wówczas w peł-

ni cieszyć się z użytkowania tego 
obiektu, który stworzy nam nowe 
możliwości integracji i będzie 
miejscem spotkań dla naszych 
pań z KGW.

W czasie trwania pikniku 
dzieci mogły nieodpłatnie korzy-
stać z wielu atrakcji. Nie zabrakło 
dmuchanych zjeżdżalni, popcornu 
oraz waty cukrowej. O podniebie-
nia uczestników zabawy zadbały 
panie z KGW.

– Bardzo chętnie wspiera-
my naszego sołtysa w organiza-
cji spotkań wiejskich. Na zebra-
niach KGW wspólnie z sołtysem 
i radnym ustalamy plan działania 
oraz dzielimy obowiązki między 

sobą. Przygotowania do pikniku 
zaczynamy kilka dni wcześniej. 
Przygotowujemy ogórki małosol-
ne, marynujemy karkówkę, robi-
my sałatki oraz pieczemy ciasta. 
W dzień zabawy wspólnie z naszy-
mi panami, którzy chętnie nam 
pomagają, przygotowujemy stoły, 
grillujemy oraz podajemy potra-
wy przybyłym gościom. W tym 
dniu panuje rodzinna atmosfera 
i aż szkoda, że ten dzień mija tak 
szybko. Mam nadzieję, że tradycja 
spotkań wiejskich w Cetkach nie 
wygaśnie – przyznaje Alina Więc-
kowska, członkini KGW.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz
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Kaplica w Studziance (fot. 1909)Kaplica w Studziance (fot. ok. 1970) 

Kaplica w Studziance (fot. ok. 2018)

Kaplica w Studziance (fot. 1966)

Kaplica w Studziance (fot. 1954) Kaplica w Studziance, (fot. 1913)

W 1907 roku ksiądz Walen-
ty Załuski pisał: Kościół, raczej 
kaplica, w gubernji płockiej, po-
wiecie rypińskim, niedaleko Ża-
łego, tuż przy końcu jeziora Żal-
skiego, wśród cieni odwiecznych 
dębów, sięgających z górą lat 300, 
na pagórku. W 1933 roku ksiądz 
Czesław Lissowski zanotował: 
Wśród gór i pagórków, wąwozów 
i urwisk lodowcowego pocho-
dzenia, w odległości siedmiu ki-
lometrów na zachód od Rypina, 
w granicach dawniej znacznie ob-
szerniejszych majątku Żałe, a dziś 
na polach folwarku Kleszczyn, tuż 
przy końcu jeziora żalskiego, na 
niewielkim wzgórzu, ocienionem 
odwiecznemi dębami, lipami, gra-
bami, klonami, wiązami i innemi 
drzewami, stoi pośrodku nich nie-
duży drewniany kościółek. Kapli-
ca wpisana dostała do Rejestru 
Zabytków już w 1927 roku.

N a j p r a w d o p o d o b n i e j 
w miejscu tym istniała bliżej 
nieokreślona forma kultu już 
w XVI wieku. Z okresu tego 
pochodziły bowiem najstarsze 
wota znalezione i odnotowane 
podczas remontu przeprowa-
dzanego w 1904 roku. Praw-
dopodobnie pierwsza pewna 
wzmianka o obecnej kaplicy 
pochodzi dopiero z wizytacji 

parafii Żałe z 1719 roku (Jest 
kaplica, zwana Studzienka, w la-
sach położona, w której raz na rok 
jest odpust i raz tylko Msza świę-
ta się odprawia). Można przy-
puszczać, że zbudowana zo-
stała ona kilka lub kilkanaście 
lat wcześniej, ponieważ nie 
wspominają jej jeszcze dokład-
ne wizyty biskupie z 1694 i 1701 
roku. Fundatorem kaplicy był 
bliżej nieznany mi Franciszek 
Działokowski, jak można było 
przeczytać na belce tęczowej 
umieszczonej nad prezbite-
rium. Rzekomo tekst, praw-
dopodobnie po raz pierwszy 
zanotowany dokładnie w 1933 
roku przez księdza Czesława 
Lissowskiego, brzmiał: Hanc 
Domum Sanctam ornavit Franci-
scus Działokowski anno Domini 
Millesimo Septingentesimo Vige-
simo die 29-ma Aprilis. Wydaje 
mi się, że napis został błędnie 
odczytany i następnie błędnie 
powielany w literaturze. Cho-
dzi tu bowiem prawdopodob-
nie o jednego z ówczesnych, 
z początku XVIII wieku właści-
cieli dóbr żalskich: Franciszka 
Mosakowskiego lub Franciszka 
Dębowskiego. Wydaje się pew-
ny rok 1720 ozdobienia (orna-
vit) kaplicy, ale budowa miała 

miejsce najprawdopodobniej 
kilka lub kilkanaście lat wcze-
śniej, skoro zanotowano tylko 
fakt jej ubogacenia (ozdobie-
nia). Niestety podjęte przeze 
mnie próby ponownego odczy-
tania inskrypcji nie przynio-
sły rezultatu. Belkę w czasie 
remontu prowadzonego przez 
księdza Lipkę w 1982 roku obi-
to boazerią. Jakież było moje 
zdziwienie, kiedy po jej usu-
nięciu okazało się, że stara bel-
ka fundacyjna została zeszli-
fowana!!!, i napis w ten sposób 
całkowicie usunięty. Trudno 
jest mi logicznie wytłumaczyć 
taką dewastację.

Kaplica zbudowana została 
na rzucie prostokąta, z węż-
szym prezbiterium. Funda-
ment i cokół wykonano z ka-
mienia polnego, na którym 
umieszczono belkę podwalino-
wą. Ściany szalowane deskami 
pionowymi, uzupełnionymi 
listwami, dzielone pilastra-
mi, zwieńczone wysuniętym 
gzymsem. Wymiary zewnętrz-
ne: długość 14,3 m, szerokość 
7,6 m, wysokość 7 m. Małe 
okna zamknięte półkoliście, 
wykończone prostokątnymi 
opaskami. Elewacja frontowa 
z symetrycznie umieszczo-

nymi drzwiami (z 1978 roku), 
ujętymi pilastrami. Szczyt 
trójkątny odcięty gzymsem, 
wypełniony ukośnym desko-
waniem. Elewacja południowa 
podzielona pilastrami na pięć 
przęseł. W drugim i czwartym 
przęśle okno. Od wschodu do-
budowana zakrystia, z elewa-
cją podzieloną na trzy przęsła. 
W środkowym przęśle okno. 
Elewacja północna podzielona 
pilastrami na osiem przęseł, 
z oknami w drugim, czwartym 
i siódmym przęśle. Elewacja 
wschodnia zawiera trójbocz-
ne prezbiterium z okrągłym 
oknem na osi. Więźba drew-
niana, płatwiowo-krokwiowa. 
Dach siodłowy, kryty blachą 
ocynkowaną, malowaną. Nad 
nawą sześcioboczna sygnatur-
ka, zwieńczona kopułą, na któ-
rej wysunięta kula z umiesz-
czonym na niej krzyżem. 

Wewnątrz kaplicy pod-
łoga wykonana jest z desek. 
Schody na chór drewniane, 
zabiegowe. Sklepienie drew-
niane, beczkowe, obite deska-
mi, wsparte na profilowanym 
gzymsie koronującym. Okna 
z witrażami, ufundowanymi 
w 1994 roku przez Wincente-
go Kolbera, przedstawiające: 

Kielich Mszalny z Hostią, Oko 
Opatrzności, Ducha Święte-
go, Kielich mszalny ze świętą 
Hostią. Ściany odeskowane 
wtórnie. Pilastry nie odpowia-
dają jednak konstrukcyjnie 
zewnętrznemu podziałowi na 
przęsła. Dwie belki tęczowe 
obite boazerią. Krótkie prezbi-
terium zamknięte trójbocznie 
z zakrystią. W przejściu do 
prezbiterium oraz w połowie 
długości nawy profilowane 
belki o charakterze podciągów 
poprzecznych. 21 ławek wyko-
nanych w 1978 roku. 

Kaplica odnawiana była 
w 1810, 1904-1905 (oszalowanie 
i nowy ołtarz), 1907 (dobudowa 
zakrystii), 1931 (pokrycie da-
chu blachą), 1969 (malowanie 
wewnątrz i na zewnątrz), 1982 
(kapitalny remont), 1992 (kon-
serwacja elewacji), 1994 roku 
(założenie witraży w oknach). 
W 2002 roku gruntownie od-
nowiona została elewacja ze-
wnętrzna kaplicy. W 2003 roku 
wycyklinowane zostały i po-
lakierowane podłogi. W 2008 
roku pomalowano dach na 
kaplicy, a w roku następnym 
przeprowadzono gruntowny 
remont ołtarza polowego.

Piotr Gałkowski

Kaplica w Studziance (cz. 1)
KOŚCIOŁY W REGIONIE  Kaplica pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny lub Matki Boskiej 
Studziannej, lub św. Jakuba, położona jest w sąsiedztwie Jeziora Kleszczyn, na niewielkim wznie-
sieniu, w otoczeniu starych drzew (dęby, lipy, klony, wiązy). Urok tego miejsca podkreślany był 
wielokrotnie z literaturze



Chłopa tanio sprzedam
ciekawostka  Choćby to się nam bardzo nie podobało, prawda jest taka, że 7 z 10 czytających ten 
tekst jest potomkami chłopów. Byli oni najliczniejszą, ale jednocześnie najbardziej pozbawioną praw 
warstwą społeczną przedrozbiorowej Polski. Chłopów można było sprzedać, kupić, a nawet zastawić 

Ciekawostka

Czy macie państwo jałówkę?
Reżyserzy i scenarzyści z Hollywood serwują widzom od czasu do czasu fil-
my opowiadające o miłości w klimatach średniowiecza. Są to obrazy tyleż 
piękne, co zupełnie nieprawdziwe. Jak więc wyglądały amory nastolatków 
np. w średniowiecznym Krakowie?

Młodzież XII- czy XIII-wiecz-
nego Krakowa, Kalisza lub innego 
miasta zaczynała interesować się 
płcią przeciwną nieco później niż 
to się dzieje dziś. Ludzie w tam-
tych czasach nie odżywiali się 
tak dobrze jak obecnie. Rozwój 
fizyczny młodzieży był opóźnio-
ny, później też dojrzewała. 

Mimo że młodzi spotykali 
się na uliczkach miasta, w pra-
cy,  w warsztacie czy na polu, ich 
bezpośredni kontakt był bardzo 
utrudniony. Rodzice dziewcząt 
czuwali, aby ich latorośle nie po-
zostawały sam na sam z chłopca-
mi. Takie sytuacje uznawano za 
niewłaściwe. Młodzież kopiowała 
zachowania dorosłych. Chłop-
cy chcieli być jak ich ojcowie. 
Po kryjomu popijali zakupioną 

w karczmie gorzałkę czy piwo 
i obmawiali swoje koleżanki, 
które mieli okazję zobaczyć choć-
by podczas niedzielnej mszy. 

Dziewczyny szczególną uwa-
gę przywiązywały do strojów. 
Najważniejsze było to, jak wy-
glądało się w niedzielę i święta 
w czasie nabożeństwa. Pannom 
nie wypadało zbyt uważnie przy-
patrywać się młodym chłopcom. 
Uchodziło to za przejaw niemo-
ralności. 

Przy zawieraniu małżeństwa 
bardzo dużą wagę przywiązywa-
no do reputacji. Dziewczyna, któ-
ra straciła wianek, czyli dziewic-
two, rzadko kiedy mogła liczyć 
na dobre zamążpójście. I rodzi-
na, i opinia publiczna odradzały 
zakochanemu kawalerowi taki 

ożenek i naciski te były bardzo 
silne. Od tej zasady zdarzały się 
jednak wyjątki. Niektóre dziew-
częta wpadały w oko bogatym 
szlachcicom czy też magnatom 
i zostawały ich kochankami. Po 
latach romansu szlachcic mógł 
„wywianować” swoją faworytę. 
Dawał jej posag i obietnicę wspar-
cia dla przyszłego małżonka. Ta-
kie przypadki były rzadkie, bo 
gorszyły opinię publiczną. 

Obowiązek posiadania do-
brej reputacji dotyczył także 
chłopców. Wzorem kandydata na 
męża był „młodzieniec cnotliwy, 
co jeszcze białogłowy nie zaznał, 
nie bywający w szynkach, nie 
zabawiający się w wszetecznym 
towarzystwie”. 

Tak jak dziś w wielu sy-

tuacjach jesteśmy skazani na 
pośredników, tak i w średnio-
wieczu, zanim doszło do ślubu, 
musiał zadziałać swat. W każ-
dym przeciętnej wielkości mia-
steczku znajdowało się kilka osób 
kojarzących pary. Swoją pracę 
wykonywały za darmo, chociaż 
po pomyślnych pertraktacjach 
otrzymywały podarunki od obu 
stron. 

Swat udawał się do domu 
rodziców panny. Nawet jeśli oni 
byli  nieprzychylni małżeństwu, 
przyjmowali go bardzo chętnie. 
Dlaczego? W ten sposób rosły 
notowania ich córki na matry-
monialnej giełdzie. O wizycie po-
średnika szeroko rozpowiadano 
na uliczkach miasta. 

Swat zaczynał rozmowę od 
dziwnie dziś brzmiącego pyta-
nia: „Czy pod tym dachem znaj-
duje się jałówka na sprzedaż?”. 
Ojciec panny młodej dawał za-
zwyczaj wymijającą odpowiedź: 
„Zależy, kto chciałby ją kupić”. 
Pytania o jałówkę przestały być 
popularne dopiero w XVIII wie-
ku, a były formą kulturalnego 
„dawania kosza”. Wszak nikt nie 
odpowiadał swatowi, że kawaler 

jest niegodny ich córki, ale np., że 
„nabywcy nie stać na kupno ja-
łówki”. I wszyscy wiedzieli, o co 
chodzi. 

Gdy pertraktacje swata koń-
czyły się pomyślnie, następowały 
zrękowiny, a następnie zaręczy-
ny. Czy w średniowieczu można 
było je zerwać? Oczywiście, że 
tak, ale wiązało się to z koszta-
mi. Niedoszłemu panu młodemu 
wypłacano odszkodowanie. 

Czy pannę można było zdo-
być w mniej oficjalny sposób? 
W grę wchodziło jeszcze porwa-
nie, ale był to zwyczaj w Polsce 
niezmiernie rzadki. W pierwszej 
połowie XVII wieku w Łukowie 
jeden z miejscowych awantur-
ników uwiódł córkę burmistrza, 
która uciekła z nim. Młodzi zo-
stali schwytani, a niedoszły pan 
młody skazany na śmierć. 

Przy zawieraniu małżeństw 
mieszczańskich decydujący głos 
miała rodzina panny młodej lub 
kawalera. Dotyczyło to zwłasz-
cza dziewcząt, które uważano za 
istoty zbyt nieodpowiedzialne, 
by mogły kierować własnym lo-
sem. 

(pw)

Właścicielami ziemi, a co za 
tym idzie także żyjących na niej 
ludzi, byli szlachetnie urodzeni. 
Najbogatszymi szlachcicami byli 
magnaci, którzy byli panami ży-
cia i śmierci tysięcy istnień ludz-
kich. 

Jan Zamojski, mając olbrzy-
mi majątek w XVI wieku, rządził 
149 wsiami i 6 miastami! Do-
datkowo dożywotnio dzierżawił 
królewskie ziemie z 612 wsiami 
i 12 miastami. Inny magnat – 
Karol Radziwiłł  – przezywany 
„Panie Kochanku” posiadał tyle 
ziemi, że dawała mu ona rocznie 
więcej pieniędzy niż liczył cały 
budżet przedrozbiorowej Rzecz-
pospolitej. Szczęsny Potocki – 
magnat znany przede wszystkim 
z tego, że w kluczowym momen-
cie zdradził Polskę i opowiedział 
się za Targowicą – posiadał pod 
swoją opieką 130 tysięcy chłopów 

i mieszczan. Sam jego dwór liczył 
400 osób. 

Przy takich bogaczach, chłop 
był nikim. Nie mógł nawet ku-
pić kawałka ziemi. Oczywiście, 
mógł wydać pieniądze na ziemię, 
ale miał wówczas prawo do jej 
dziedzicznego przekazywania 
synom. Ci i tak musieli odra-
biać u pana pańszczyznę. Każdy 
chłop musiał odrobić na pańskim 
polu stosowną liczbę dni w roku 
i świadczyć inne usługi np. prze-
wóz dworskich towarów. Bogat-
si chłopi zatrudniali parobków, 
by ci odrabiali ich pańszczyznę. 
Samemu szlachcicowi było obo-
jętne, kto pracował na jego polu, 
oby tylko liczba robotników się 
zgadzała.

Szlachta często sprzedawała 
i kupowała majątki. Wraz z zie-
mią kupowano chłopów, ponie-
waż bez nich ziemia nie byłaby 

nic warta. Kiedy szlachcic umie-
rał, a jego majątek był dzielony, 
zdarzały się przypadki, że i chło-
pi byli dzieleni bez reszty. Jak 
można było podzielić jednego 
chłopa? Nie chodziło o krojenie 
ciała na pół, ale rozkładanie jego 
obowiązków względem dworu. 
Chłop miał np. 3 dni pracować 
u jednego, a 3 dni u drugiego 
dziedzica. Jedna osoba mogła 
mieć w życiu kilku, do kilkuna-
stu panów. Wszystko zależało 
od sytuacji w danej części kraju. 
Zdarzało się, że spośród wielu 
poddanych, dziedzic oddawał 
jednego, którego sobie nowy pan 
„podoba”. Czy również podobało 
się to poddanemu, którego dzie-
dzic tak sobie lekko przekazywał 
innemu? Źródła milczą.

Ciekawą kategorię transak-
cji chłopami stanowili zbiego-
wie. Chłop w Rzeczpospolitej był 
przypisany do ziemi. Nie mógł 
opuścić wsi bez pozwolenia. Kie-
dy uciekał – najczęściej do innej 
wsi i do innego szlachcica, mu-
siał liczyć się z karą. Chyba że 
jego właściciel otrzymał zapła-
tę za uciekiniera. Dziedzic nie 
tracił swoich praw do zbiegów 
po upływie nawet kilkudziesię-
ciu lat! Konflikt między dwoma 
panami, którego przyczyną był 
poddany, kończył się nieraz na 
drodze polubownej, bez procesu 
sądowego albo co najmniej bez 

końcowego wyroku. Oczywiście, 
że gdy nie można było odzyskać 
zbiega, lepiej go było nawet poda-
rować, przynajmniej wychodziło 
się wtedy z honorem. Najbardziej 
zacięte sądowe spory dotyczy-
ły zbiegów rzemieślników. Ci 
byli ludźmi posiadającymi fach, 
a więc bardziej wartościowymi 
niż byle jaki komornik czy ro-
botnik rolny. 

Kiedy już zdecydowano, ilu 
chłopów sprzedać, trzeba było 
pomyśleć, za ile można by było 
takiego kmiecia odsprzedać. Za 
poddanych płacono najczęściej 
gotówką. Ceny był różne. Ponie-
waż najczęściej sprzedawano całe 
rodziny, trudno ustalić średnią 
cenę za chłopa. Taksa ta za chło-
pa wynosiła 120 grzywien, co 
się równało 192 zł polskich, a za 
kobietę 60 grzywien, czyli 96 
złp. Taksy stosowano zazwyczaj 
w sądach, żeby ustalić wysokość 
odszkodowań, gdy dany chłop 
uciekł z majątku. W jednym tyl-
ko wypadku sprzedaż za pienią-
dze żywego człowieka nabierała 
cech prawie dobrodziejstwa: gdy 
w ten sposób ułatwiano małżeń-
stwa chłopskie poddanych róż-
nych dziedziców. I takie wypadki 
bywały.

Zdarzało się, że panowie 
urządzali między sobą swoiste 
„transfery” chłopów, tak jak we 
współczesnych klubach piłkar-

skich wymienia się zawodników. 
Szlachta wymieniała ludzi jak 
sprzęty, najczęściej, oczywiście, 
bez ich zgody. 

Chłopa można było także 
użyć jako zastaw pod pożyczkę. 
Przypominało to nieco dzisiejsze 
komisy, z tym że nie zastawiano 
telewizorów, a poddanych. To, co 
w czasie pożyczki wypracował 
na polu zastawiony chłop, było 
„procentem” od pożyczki. W ten 
sposób szlachta ze spokojnym 
sumieniem pobierała grube pro-
centy, choć były zakazane przez 
kościół jako lichwa.

 Kiedy szlachcic potrzebował 
w swoim majątku rzemieślnika 
o jakiejś specjalności, np. bedna-
rza, mógł go wypożyczyć na kilka 
miesięcy od innego szlachcica. 

 Sprzedaż chłopów była tylko 
jednym z przejawów przedmio-
towego traktowania tej części 
społeczeństwa przez szlachtę. Nic 
dziwnego, że kiedy w XIX wie-
ku szlachta wzniecała powsta-
nia – np. powstanie listopadowe 
czy styczniowe, chłopi niezbyt 
chętnie garnęli się do oddziałów 
powstańczych. W 1864 roku car-
ski ukaz przyniósł uwłaszczenie 
chłopów i zakończył okres, kiedy 
mieszkańcy wsi traktowani byli 
jako poddani, których można 
było sprzedać, pożyczyć czy za-
stawić. 

Piotr Wołyński

Życie chłopów w średniowieczu nie należało do najłatwiejszych
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Auto-Moto

Kupię auta rozbite, stare, skorodowa-
ne, każdego stanu. Odbiór - gotówka. 
Kontakt tel. 889 883 507 

Finanse

Pożyczka dla każdego! Do 10 000 zl 
na oświadczenie! Akceptujemy KAŻ-
DY rodzaj dochodu! Wystarczy do-
wód osobisty. Zadzwoń 508 266 300

Kupię/Sprzedam

Sprzedam słupki ogrodzeniowe - dłu-
gość 2,2 m, średnica 75 mm, grubość 
3 mm. Tel 889 883 507

Nieruchomości

Do wynajęcia: nowy budynek 56 m2, 
przy szosie, ogrodzony, do użyt-
ku mieszkalnego i nie tylko. Tel. 
505 442 915

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

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

Praca

Praca przy zbiorze ogórków, 
12zł/ha netto. Tel. kontaktowy 
600 309 056 

Zatrudnię kierowcę z kategorią prawa 
jazdy C+E (na firanę ). Praca w kraju. 
Kontakt 508 304 792 

Rolnictwo

Sprzedam ziemię rolną 5,70 ha. 
Piórkowo koło Radomina. Tel. 
889 091 206

Sprzedam rozrzutnik do obornika 
dwuosiowy, dmuchawę do siana 
z silnikiem. Tel. 505 442 915 

Sprzedam łubin słodki, oczyszczony, 
1400 kg. Tel. 508 823 076 

Różne

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

Usługi

Autoholowanie, pomoc drogowa, 
przewóz aut lub maszyn do 5 t. Fak-
tura, pomoc w uzyskaniu auta zastęp-
czego. Tel. 889 883 507

TRANSPORT KONI, KRÓW I INNYCH 
ZWIERZĄT NA TERENIE CAŁEJ POL-
SKI. ATRAKCYJNE STAWKI. POMOC 
PRZY ZAŁADUNKU. FACHOWE PO-
DEJŚCIE. TEL. 669 450 043
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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

Oświata

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 

Zdrowie

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU RYPIŃSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Praca

Różne

Rolnictwo

Nieruchomości

Auto Moto

Kupię/Sprzedam

Finanse

Usługi

Ogrodnictwo

R E K L A M A  W  C R Y

TEL.  608 688 587
Z A D Z W O Ń

Numery alarmoweNumery alarmowe
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Niezwykły koncert 
w Radzikach Dużych

GMINA WĄPIELSK  22 lipca ruiny zamku w Radzikach stanowiły scenografię koncertu fortepianowe-
go „Chopin versus Liszt – pojedynek mistrzów” poprowadzonego ze swadą i humorem przez Michała 
Korsaka, pomysłodawcy wydarzenia

– Dzisiejszy koncert to poje-
dynek dwóch różnych kompozy-
torów. Jeden gra sercem, drugi 
techniką. Do tego starcia zapro-
siliśmy bardzo młodych ludzi. 
Talent, wytrwałość i praca, jaką 
wkładają w grę na fortepianie jest 
niezwykła. Zapraszam na scenę 
Pawła Wojciechowskiego, Miko-
łaja Serokę, i Macieja Smoląga 
– przedstawił pianistów prowa-
dzący.

Wśród zasłuchanej publicz-
ności były osoby, które miały 
pierwszą w życiu okazję posłu-
chać muzyki poważnej na żywo. 
Młodzi wiekiem wykonawcy 
olśnili publiczność dojrzałością 
i kunsztem wykonywanych utwo-
rów. W trakcie przerw tak mówili 
o sobie bez fałszywej skromności 
i z poczuciem własnej wartości.

– Jesteśmy uczniami Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej II 
stopnia im. Zenona Brzewskiego 
w Warszawie potocznie zwanej 
szkołą talentów. Chodzą do niej 
dzieci bardzo uzdolnione, aby się 
do niej dostać włożyliśmy mnó-
stwo pracy i przeszliśmy ciężkie 
egzaminy, także jesteśmy z siebie 
dumni. Sukcesów mamy mnó-
stwo, bierzemy udział w wielu 
konkursach w Polsce i za grani-
cą i zajmujemy na nich wysokie 
miejsca.

– Koncert chopinowski w Ra-
dzikach Dużych odbył się po raz 
drugi dzięki państwu Korsakom 
i zaangażowaniu gminy. Przyje-
chali nań melomani z odległych 
stron – Gdańska, Warszawy, Olsz-
tyna i są pod wrażeniem. Mówili 
mi, że gdy idą do sali koncerto-

wej, wiedzą czego się spodziewać, 
tutaj przyroda akompaniowała 
pianistom szumem liści i wiatru, 
świergoleniem jerzyków. Chce-
my, by koncerty stały się cyklicz-
nym wydarzeniem, liczymy na 
przyciągnięcie szerszego grona 
słuchaczy, przy okazji promując 
gminę – powiedział wójt Dariusz 
Górski.

Koncert odbył się w ramach 
przedsięwzięcia Chopin en Vacan-
ces’ 2018 – letnie spotkania mu-
zyczne w dworach i krajobrazach 
ziemi dobrzyńskiej w 100-lecie 
odzyskania niepodległości.

Wystąpili:
Paweł Wojciechowski – 16 lat
Mikołaj Seroka – 15 lat
Maciej Smoląg – 15 lat

Tekst i fot. 
Jolanta Dołęgowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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jest nowy komendant straży pożarnej
RYPIN  W piątek 20 lipca na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie odbyła się 
uroczysta zbiórka z okazji przekazania obowiązków komendanta powiatowego PSP w Rypinie

Podczas uroczystości ku-
jawsko-pomorski komendant 
wojewódzki nadbryg. Janusz 
Halak wręczył akt powołania na 
stanowisko komendanta powia-
towego Państwowej Straży Po-
żarnej w Rypinie st. bryg. Grze-
gorzowi Łydkowskiemu oraz 
akt odwołania bryg. Robertowi 

Wiśniewskiemu. W uroczysto-
ściach udział wzięli m. in. także: 
zastępca kujawsko-pomorskie-
go komendanta wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej mł. 
bryg. Jacek Kaczmarek, duchow-
ni kościoła katolickiego, bur-
mistrz Rypina Paweł Grzybowski 
wraz z przewodniczącym rady 

miasta Jarosławem Sochackim, 
starosta rypiński Zbigniew Zgó-
rzyński wraz z przewodniczą-
cym rady powiatu Krzysztofem 
Cegłowskim, wicestarosta Ma-
rek Tyburski, komendant powia-
towy Państwowej Straży Pożar-
nej w Golubiu-Dobrzyniu bryg. 
Paweł Warlikowski, komendant 

powiatowy policji mł. insp. Pa-
weł Cichacki oraz komendant 
Straży Miejskiej w Rypinie Jerzy 
Luliński.

Obecni byli również wójto-
wie gmin z terenu powiatu ry-
pińskiego, prezes zarządu od-
działu powiatowego ZOSP RP 
w Rypinie dh Jan Pankowski, 

prezes Koła Emerytów i Renci-
stów Pożarnictwa przy Komen-
dzie Powiatowej PSP w Rypinie 
Jędrzej Zimnicki, funkcjonariu-
sze i pracownicy cywilni komen-
dy powiatowej PSP w Rypinie.

(red)
fot. PSP Rypin
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awanse w policji
RYPIN  24 lipca to dzień, w którym policjanci obchodzą swoje święto. W tym roku jest to 99. rocznica po-
wołania Policji. W Rypinie obchody odbyły się w poniedziałek 23 lipca. Podczas uroczystego apelu policjanci 
otrzymali akty mianowania na wyższe stopnie służbowe

Ceremonię zaszczycili swoją 
obecnością zastępca komendan-
ta wojewódzkiego policji w Byd-
goszczy insp. Mirosław Elszkow-
ski, a także przedstawiciele władz 
samorządowych oraz instytucji 
współpracujących z Komendą Po-
wiatową Policji w Rypine. O godz. 
12.00 w sali konferencyjnej staro-
stwa powiatowego odbył się apel. 
Tegoroczne uroczystości rozpo-
częły się od uczczenia minutą ci-
szy tragicznie zmarłego aspiranta 
Marka Mieczkowskiego z Komen-
dy Powiatowej Policji w Chełmnie, 
który zginął na służbie w dniu 13 
lipca 2018 roku.

– Następnie komendant po-
wiatowy policji w Rypinie insp. 
Paweł Cichacki powitał przyby-
łych na uroczystość gości oraz 
podziękował wszystkim policjan-
tom za rzetelną i ofiarną służbę. 
Zastępca komendanta wojewódz-
kiego insp. Mirosław Elszkowski 
wraz z komendantami rypińskiej 

jednostki wręczył mundurowym 
nominacje na wyższe stopnie 
służbowe – mówi asp. Dorota Ru-
pińska z KPP Rypin.

W tym roku awanse otrzy-
mali:

– na stopień aspiranta szta-
bowego policji: st. asp. Pankowski 
Marcin, st. asp. Rafalski Mariusz, 
st. asp. Zakrzewski Krzysztof,

– na stopień aspiranta policji: 
mł. asp. Wierzchowski Przemy-
sław,

– na stopień starszego aspi-
ranta: asp. Rupińska Dorota,

– na stopień młodszego aspi-
ranta policji: sierż. szt. Bachman 
Tomasz, sierż. szt. Gadziomski 
Tomasz,

– na stopień sierżanta szta-
bowego policji: st. sierż. Grzego-
rzewski Artur, st. sierż. Pankow-
ska Katarzyna,

– na stopień starszego sier-
żanta policji: sierż. Więckiewicz 
Daniel,

– na stopień sierżanta policji: 
st. post. Gzubicki Sławomir,  st. 
post. Ronowicz Mateusz,  st. post. 
Wiśniewska Mirosława, st. post. 
Wiśniewski Maciej.

Na podstawie rozkazu perso-
nalnego Komendanta Głównego 
Policji na stopień inspektora po-
licji mianowany został Komen-
dant Powiatowy Policji w Rypinie 
mł. insp. Paweł Cichacki. Ponad-
to na wojewódzkich obchodach 
święta policji, które odbędą się 
w Toruniu 26 lipca postanowie-
niem prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej medalem srebrnym „Za 
długoletnią służbę” zostanie od-
znaczony asp. szt. Adam Piotrow-
ski, a także na podstawie decyzji 
ministra spraw wewnętrznych 
i administracji brązową odznaką 
„Zasłużony policjant” odznaczeni 
zostaną asp. szt. Piotr Groszewski 
oraz st. asp. Marek Szczepański.

(ak),
fot. KPP Rypin
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Puchar Nordic Walking
W miniony weekend w Skrwilnie odbył się Puchar Ziemi Dobrzyńskiej Nordic 
Walking. Impreza wpisywała się w ogólnopolski cykl zawodów tego typu i była 
znakomitą okazją do poznania i promowania tej formy aktywności oraz pokaza-
nia walorów Skrwilna
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Program imprezy przewidy-
wał wspólną rozgrzewkę przed go-
dziną 11.00 i starty w czterech ka-
tegoriach. Można było wziąć udział 
w marszu na 10; 5 oraz 2,5 kilome-
tra. Na godzinę 13.00 zaplanowano 
start w mini nordic walking dla 

dzieci do ósmego roku życia. Uro-
czyste podsumowanie i dekoracje 
odbyły się po godzinie 13.00. 

Podczas imprezy można było 
także odwiedzić mobilny punkt 
Stowarzyszenia LGD Gmin Do-
brzyńskich Region Północ, aby 

dowiedzieć się więcej na temat po-
zyskiwania funduszy unijnych. Sto-
warzyszenie przygotowało również 
niespodziankę dla najmłodszych 
w postaci punktu animacyjnego 
dla dzieci.

(ak), fot. Maciej Żendarski

Słoneczna pogoda zgroma-
dziła wielu widzów efektownych 
rozgrywek. Organizatorem był 
Gminny Klub Sportowy „Pojezie-
rze Brzuze”. W zawodach wzięło 
udział 11 drużyn, w tym również 
drużyna gospodarzy. Zwycięzca-

mi turnieju zostali Cezary Jaks 
i Michał Rowicki ze Skępego. 
Na drugim miejscu znaleźli się 
Przemysław Cyta z Rypina i Ar-
tur Nalikowski ze Skępego, a na 
trzecim drużyna GKS „Pojezierze 
Brzuze” – Piotr Bodenszac i Ma-

rywalizacja na piasku
SIATKÓWKA  W niedzielę 22 lipca na plaży na jeziorem w Brzuzem odbył się turniej piłki plażowej siatko-
wej Brzuze Sand Beach

riusz Orzechowski.  Zwycięzcy 
otrzymali nagrody.

Piłka plażowa w Brzuzem 
ma już swoją tradycję, a drużyny 
chętnie biorą udział w organizo-
wanych tutaj turniejach.

(ak), fot. nadesłane


