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O G Ł O S Z E N I E

Do dramatycznego zdarzenia 
doszło po godzinie 10.00. Rodzina 
mężczyzny wezwała pogotowie. 
Niestety w pobliżu nie było akurat 
żadnej karetki, a że stan 51-latka 
miał być zły, to zgodnie z przepisa-
mi zadysponowano na Ogrodową 
rypińskich strażaków.

– Otrzymaliśmy wezwanie 
o 10.31 z informacją, że potrzebna 
jest pomoc, bo najbliższa karetka 
dopiero jedzie ze Skrwilna. Ratow-
nicy po przybyciu na miejsce za-
stali mężczyznę leżącego na pod-
łodze. Brak było oznak życiowych. 
Strażacy natychmiast przystąpili 
do resuscytacji, którą prowadzili 
do momentu przybycia załogi ra-

townictwa medycznego. Nieste-
ty lekarz stwierdził zgon – mówi 
mł. brygadier Tomasz Sokołowski, 
rzecznik rypińskiej komendy PSP.

Czy gdyby karetka przyjecha-
ła szybciej, udałoby się uratować 
mężczyźnie życie? Tego oczywi-
ście nie można stwierdzić, ale być 
może jego szanse na przeżycie, 
przy szybszym otrzymaniu pomo-
cy załogi karetki, byłyby większe. 
Z prośbą o wyjaśnienie sytuacji 
zwróciliśmy się do dyrekcji rypiń-
skiej lecznicy.

– Ilość posiadanych zespołów 
ratownictwa „P” wynika z Woje-
wódzkiego Planu działania Syste-
mu Państwowego Ratownictwa 

Medycznego, który jest zatwier-
dzany przez wojewodę. Na rejon 
operacyjny (powiat) o wielkości do 
50 tysięcy mieszkańców SPZOZ zo-
bowiązany jest do posiadania jed-
nej karetki. W przypadku powiatu 
rypińskiego, pomimo ilości miesz-
kańców poniżej 50 tysięcy, szpital 
w Rypinie posiada zgłoszone 2 ze-
społy ratownictwa. Oba pojazdy 
obsługują zgłoszenia zlecane przez 
Centrum Powiadamia Ratunkowe-
go (CPR) w Toruniu, które to Cen-
trum jest wyłącznym dysponen-
tem karetek – wyjaśnia dr Michał 
Jonczynski, dyrektor Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej im. Franciszka Dłutka 
w Rypinie.

Jak poinformował nas dyr. 
Jonczynski, ponieważ obie karetki 
były niedostępne, bo wykonywa-
ły czynności ratownicze zlecone 
przez CPR, zgodnie z przepisami 
operator CRP skierował do realiza-
cji zgłoszenia załogę straży pożar-
nej, z której pomocy mógł skorzy-
stać w ramach tzw. Izolowanego 
Zdarzenia Medycznego.

Tekst i fot. (ak)

Oszalał z miłości?
Rypińscy policjanci zatrzymali 20-latka, któremu 
przedstawili zarzut zniszczenia mienia. Sprawca 
uszkodził drzwi do mieszkania, powodując starty 
w wysokości 1500 zł.

Rypin

W minionym tygodniu poli-
cjanci zostali poinformowani przez 
właścicielkę mieszkania o uszko-
dzeniu drzwi wejściowych. Do tego 
wybryku miało dojść pod koniec 
kwietnia, a wartość strat, które 
sprawca spowodował, wyniosły 
1500 zł.

– Po formalnym zgłoszeniu tej 
sprawy i złożeniu wniosku o ścią-
ganie wandala policjanci przystą-
pili do zbierania dowodów. Na tej 
podstawie wytypowali 20-letniego 
mieszkańca powiatu rypińskiego, 

którego zatrzymali. Mężczyzna ko-
piąc drzwi, uszkodził ich powierzch-
nię oraz ościeżnicę, a powodem 
takiego zachowania była zazdrość 
o dziewczynę – mówi asp. Dorota 
Rupińska z Komendy Powiatowej 
Policji w Rypinie.

20-latek usłyszał już zarzut 
umyślnego uszkodzenia mienia, za 
co grozi mu do 5 lat pozbawienia 
wolności. Będzie musiał również 
zwrócić koszty spowodowanych 
uszkodzeń.

(ak), fot. ilustracyjne
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Będą zniżki dla seniorów
RYPIN  Podczas ostatniej sesji radni przyjęli program związany z „Rypińską Kartą Seniora”. Samo-
rząd zaprasza do współpracy podmioty gospodarcze, które wyrażą chęć przystąpienia do programu 
RKS w roli partnerów
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Celem programu jest in-
tegracja środowiska seniorów, 
zwiększenie ich aktywności spo-

łecznej oraz fizycznej, zwięk-
szenie dostępu do dóbr kultu-
ry, turystyki, rekreacji, sportu, 

a także zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa socjalnego. Re-
alizatorzy programu oczekują, 
że przyczyni się on także do 
wzmocnienia więzi międzypo-
koleniowej. Z Rypińskiej Karty 
Seniora uprawnione osoby będą 
mogły korzystać z ulg i zniżek 
oferowanych przez przedsię-
biorców, którzy przystąpią do 
przedsięwzięcia.

Miasto będzie partnerem 
Rypińskiej Karty Seniora. Celem 
RKS jest aktywizacja seniorów, 
bo każdy z nich powinien czuć 
się potrzebny w życiu społecz-
nym, a łatwiej jest korzystać 
z usług czy wydarzeń, kiedy jest 

to połączone z rabatem bonifi-
katą czy upustem.

– Naszym celem jest stwo-
rzenie jak najszerszej oferty 
promocyjnej dla osób starszych 
poprzez zaangażowanie jedno-
stek reprezentujących szero-
ki wachlarz różnorakich usług. 
Partnerzy zyskują prestiż oraz 
prawo do posługiwania się zna-
kiem „Tu honorujemy Rypińską 
Kartę Seniora”, co daje szan-
sę na pozyskanie nowej grupy 
stałych klientów oraz zyska-
nie opinii miejsca przyjaznego 
osobom starszym. Podmioty 
zainteresowane współpracą na 
rzecz rypińskich seniorów mogą 

kontaktować się bezpośrednio 
z Wydziałem Promocji i Komu-
nikacji Społecznej urzędzie mia-
sta, który koordynuje wdraża-
nie projektu. Miejsca, w których 
honorowana będzie Rypińska 
Karta Seniora będą oznaczone 
logo programu – podaje rypiń-
ski magistrat.

W urzędzie miasta odbędzie 
się spotkanie z przedsiębiorcami 
w celu ustalenia wprowadzenia 
Rypińskiej Karty Seniora. Zain-
teresowanych kartą urzędnicy 
proszą o zgłaszanie się do UM 
do pokoju 113.

(red)
 fot. ilustracyjne

Rypin

Powstanie nowoczesna bieżnia
Na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji już wkrótce zostaną wzno-
wione prace przy budowie bieżni.

14 maja burmistrz Paweł 
Grzybowski podpisał umowę na 
budowę bieżni okrężnej 400 m. 
na terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Wykonawcą 
robót została firma BELLSPORT. 
Inwestycja przewiduje wyko-
nanie sześciotorowej bieżni 
okrężnej 400 m. o nawierzchni 
syntetycznej typu Sandwich. Do-
datkowo zaplanowana jest bu-
dowa skoczni w dal oraz skoczni 
do trójskoku, rzutów do pchnię-
cia kulą, oszczepem i dyskiem 
oraz skocznię do skoku wzwyż. 
W ramach inwestycji zakupiony 
zostanie także wyposażenie do 
prowadzenia treningów i zawo-
dów lekkoatletycznych. Plano-
wane zakończenie inwestycji to 
22 sierpnia tego roku.

(red)
fot. UM Rypin

RYPIN  Wielki sukces Dziecięco-Młodzieżowej 
Grupy Estradowej 

Rypińska grupa taneczna, prowadzona przez Katarzynę i Mirosława Bec-
mer, w minioną niedzielę zdobyła szereg nagród na Międzynarodowym 
Festiwalu Tańca Ostróda 2018. Tancerze zajęli dwa pierwsze miejsce w ka-
tegorii inne formy tańca powyżej 15 lat za układy: „VII przykazanie” i „Rio 
de Janeiro”. Po zwycięstwo sięgnęły także Calineczki w kategorii inne for-
my tańca do 11 lat za układ „Czar Rock and Roll’a”. Zuzanna Wilmowicz 
triumfowała w kategorii Cheerleaders (12-15 lat), a Maciej Wiśniewski zajął 
piąte miejsce za improwizację disco dance po kwalifikacjach grupowych. 
Gratulujemy!

Tekst i fot. Tomasz Błaszkiewicz 
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Zatrzymali dwoje piratów drogowych
GMINA SKRWILNO  Policjanci z drogówki zatrzymali dwoje kierowców, którzy w obszarze zabudowanym 
pędzili ponad 100 km/h. Oboje stracili prawo jazdy na 3 miesiące, dostali mandaty oraz punkty karne

W poniedziałek (14.05) policjan-
ci rypińskiej drogówki pełnili służ-
bę w miejscowości Szustek, gdzie 
dokonywali kontroli pojazdów. 
Około godz. 11.10 zauważyli jak ze 
znaczną prędkością zbliża się w ich 
kierunku mercedes. Funkcjonariu-
sze dokonali pomiaru prędkości 
i okazało się, że kierowca w terenie 
zabudowanym pędził z prędkością 

128 km/h, choć obowiązywała tam 
pięćdziesiątka. Kierowcą był 27-
letni mieszkaniec Malborka.

Chwilę później, bo o godz. 11.40 
w tym samym miejscu policjanci 
zmierzyli prędkość opla. Tym ra-
zem za kierowcą siedziała 37-letnia 
mieszkanka powiatu rypińskiego, 
a na liczniku miała 105 km/h.

– Oboje kierowcy zostali za-

trzymani przez policjantów. Za 
to, że w obszarze zabudowanym 
przekroczyli prędkość o ponad 
50 km/h, stracili prawo jazdy na 
trzy miesiące, zostali też ukarani 
mandatem oraz 10 punktami kar-
nymi – mówi asp. Dorota Rupiń-
ska z Komendy Powiatowej Policji 
w Rypinie.

Przypomnijmy, że nadmierna 

prędkość jest w dalszym ciągu jed-
ną z głównych przyczyn wypadków 
drogowych. Mimo to, kierowcy na-

dal decydują się na jazdę niebez-
pieczną i niezgodną z przepisami.

(ak), fot. archiwum
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nik bije na alarm. 
Fatalne jedzenie w szpitalach

RYPIN  Szpitalne jedzenie może szkodzić. Taki wniosek płynie z raportu Najwyższej Izby Kontroli do-
tyczącego posiłków przygotowywanych dla pacjentów w polskich szpitalach. Wszystko przez brak jedno-
znacznych wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Jak jest w szpitalu w Rypinie?

NIK w latach 2015-2017 przepro-
wadził masowe kontrole polskich 
szpitali. Ostateczne wnioski są nie-
pokojące. Od 2008 roku w żadnym 
stopniu nie poprawiło się żywienie 
pacjentów w szpitalach, kiedy to 
przeprowadzano poprzednią kon-
trolę. Wspólnie z Państwową In-
spekcją Sanitarną ustalono, że na 
284 skontrolowane szpitale prowa-
dzące żywienie pacjentów we wła-
snym zakresie nieprawidłowości 
stwierdzono łącznie w 197 placów-
kach (69%), w tym w 84 nie spełnia-
no wymagań sanitarno-higienicz-
nych, a w 173 szpitalach wykryto 
niezgodności w zakresie żywienia 
pacjentów.

Brak wytycznych
Samowolka. Tak można okre-

ślić sposób przygotowywania po-
siłków w szpitalach. Nie istnieją 
bowiem żadne regulacje prawne, 
które określałyby z jakich produk-
tów należy korzystać, w jaki sposób 

gotować i co 
podawać cho-
rym przy kon-
kretnych cho-
robach. Nie ma 
także obowiąz-
ku zatrudniania 
dietetyków, któ-
rzy planowaliby 
poszczególne 
diety. Jeśli już 
władze szpitali 
samodzielnie 
zdecydowały się 
zatrudnić die-
tetyków, to ci 
przez zbyt dużą 

liczbę pacjentów, których mieli 
objąć opieką, robili to nierzetelnie. 
Ciekawostką jest, że Ministerstwo 
Sprawiedliwości określiło wyma-
gania w zakresie wyżywienia dla 
osadzonych w zakładach karnych 
i aresztach śledczych. Wskazano 
nie tylko rodzaje posiłków i napo-
jów, ale także wartość odżywczą 
i energetyczną oraz minimalny 
dzienny koszt wyżywienia. O to 
samo w raporcie NIK apeluje do 
Ministerstwa Zdrowia w kwestii 
pacjentów szpitali.

Niska jakość produktów
Podczas kontroli stwierdzo-

no niedobory składników istot-
nych dla zdrowia, tj. wapń, żelazo, 
magnez czy witaminy. Z kolei za 
dużo używa się soli i produktów 
z zawartością witaminy A, która 
w nadmiarze jest toksyczna dla or-
ganizmu. W szpitalnych posiłkach 
brakuje owoców i warzyw. Za to 
za dużo jest tłustych przetworów 

mięsnych i wędlin gorszej jakości 
(tj. wędliny zawierające niewielki 
procent mięsa lub mięso oddzielo-
ne mechanicznie, podroby, paszte-
ty, parówki oraz produkty zawiera-
jące szereg substancji dodatkowych 
wzmacniających, konserwujących, 
przeciwutleniaczy, wzmacniaczy 
smaku). 

– Badania próbek posiłków 
szpitalnych przeprowadzonych na 
zlecenie NIK przez organy Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji 
Handlowej, wykazały niedobory 
składników odżywczych, mogących 
powodować uszczerbek na zdrowiu 
pacjentów, jak np.: odwapnienie, 
zmiękczenie i zniekształcenie kość-
ca, niedokrwistość, niedotlenienie 
tkanek, nadmierną pobudliwość 
mięśniową, drżenie i bolesne skur-
cze mięśni, stany lękowe, bezsen-
ność, nadciśnienie czy zaburzenia 
w funkcjonowaniu nerek – czyta-
my w raporcie NIK.

Insekty w jedzeniu
Nie we wszystkich kontrolowa-

nych szpitalach i firmach katerin-
gowych przygotowujących posiłki 
dla pacjentów zachowano odpo-
wiednie warunki sanitarno-higie-
niczne. Co więcej, w dwóch szpita-
lach stwierdzono nawet obecność 
insektów.

– Żywienie pacjentów w szpi-
talu jest finansowane w ramach 
kontraktów zawieranych z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia na 
leczenie szpitalne, które obejmują 
zarówno świadczenia medyczne, 
jak i towarzyszące. Dzienną staw-
kę żywieniową w szpitalu ustala 

kierownik podmiotu leczniczego. 
Koszty leczenia wraz ze świadcze-
niami towarzyszącymi są jednak 
niejednokrotnie wyższe niż wartość 
kontraktu. Zmusza to świadczenio-
dawców do ograniczenia kosztów 
i często są to właśnie ograniczenia 
kosztów wyżywienia pacjentów – 
czytamy dalej w raporcie.

Wyżywienie 
za 12 zł dziennie
Ile właściwie kosztują posiłki? 

Z ustaleń NIK wynika, że średni 
koszt produktów użytych do przy-
gotowania posiłków to 3,7-8,46 zł 
(wsad do kotła), a całodziennego 
wyżywienia pacjenta w granicach 
12,07-17,99 zł. Tak jest w przypad-
ku kuchni działających w szpitalu. 
Taniej wychodzi korzystanie z cate-
ringu. Tu średni koszt całodniowe-
go wyżywienia jednego pacjenta to 
od 9,55 do 16,83 zł.

Jak w Rypinie?
Mieszkańcy powiatu rypińskie-

go najczęściej korzystają z opie-
ki w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. 
Franciszka Dłutka w Rypinie. W tej 
placówce nie zdecydowano się na 
prowadzenie samodzielnej kuch-
ni ze względu na metraż jaki by 
ona zajmowała. Jej prowadzenie 
wiązałoby się z likwidacją przynaj-
mniej jednego oddziału. Posiłki są 
przygotowywane przez firmę ka-
teringową, która wygrała przetarg. 
Władze szpitala podkreślają, że nie 
wybrały najtańszych propozycji 
przetargowych lecz te, które speł-
niają wymagania pod względem m. 
in. kaloryczności posiłków czy wy-

tycznych sanepidu.
– Firma, która przygotowuje 

posiłki dla naszego szpitala, ob-
sługuje także inne placówki w Pol-
sce. Sam czasem kupuję od nich 
te obiady i uważam, że są niezłe. 
Wiadomo, że w domu inaczej się 
gotuje i to co każdy lubi. Tutaj jest 
jeden jadłospis dla kilku szpitali. Je-
śli mamy na oddziale osobę wyma-
gającą specjalnej diety, to dietetyk 
odpowiednie wskazówki przeka-
zuje tej firmie i ona także te dania 
przygotowuje. Jeśli NFZ na dobę 
daje na wyżywienie pacjenta 13 zł, 
to zastanówmy się, co właściwie 
można za to kupić. To jest problem 
ogólnopolski i konieczne są zmiany 
na najwyższym szczeblu. Z leków 
nie można przerzucać przecież 
pieniędzy na kartofle – uważa z-ca 
dyrektora ds. medycznych dr n. 
med. Feliks Orchowski ze szpitala 
w Rypinie.

Pomysł dopłat 
od pacjentów
Doktor Feliks Orchowski 

wspomina, iż słyszał o pomyśle 
rozwiązania problemu poprzez 
wprowadzenie dopłat przez pa-
cjentów, którzy przebywają w szpi-
talu. Pomysłodawcy wyszli bowiem 
z założenia, że chorzy ponosiliby te 
koszty także będąc w domu, więc 
mogliby dopłacać określoną kwotę, 
aby tę jakość serwowanych potraw 
poprawić.

Jak Wy oceniacie posiłki w szpi-
talu w Rypinie? Czekamy na wasze 
opinie.

Natalia Chylińska-Żbikowska, 
fot. ilustracyjne

Region

Będzie kasa na boiska
Rusza marszałkowski program rozwoju małej infra-
struktury sportowej w regionie. Środki z budżetu 
województwa mogą trafić między innymi na budowę 
boisk, siłowni zewnętrznych, torów rowerowych oraz 
innych ogólnodostępnych i bliskich mieszkańcom 
obiektów sportowo-rekreacyjnych. Trwa nabór wnio-
sków o dofinansowanie inwestycji.

– Nasz program „Kujawsko-
Pomorska Mała Infrastruktura 
Sportowa” realizujemy z myślą 
o budowie niewielkich obiektów 
o różnym przeznaczaniu. Powsta-
ną tam, gdzie miejsc do uprawia-
nia sportu i zwykłej aktywności 
ruchowej po prostu brakuje. Za-

leży nam, by budowa takiej in-
frastruktury była odpowiedzią na 
konkretne potrzeby lokalnej spo-
łeczności. Priorytetowo będziemy 
traktować inicjatywy dotyczące 
tzw. terenów zdegradowanych, 
między innymi siedlisk popege-
erowskich – tłumaczy marszałek 

Piotr Całbecki.
O wsparcie na realizację inwe-

stycji mogą się ubiegać samorzą-
dy lokalne. Do programu zgłaszać 
można nowe zadania o charak-
terze sportowo-rekreacyjnym, 
a jedno przedsięwzięcie może 
składać się z kilku elementów (np. 
budowa boiska do piłki siatkowej 
plażowej połączona z budową si-
łowni zewnętrznej typu parkour). 
Na wsparcie mogą liczyć zwłasz-
cza te samorządy, które do wnio-
sku załączą listę poparcia miesz-
kańców dla przedsięwzięcia.

W tegorocznej, pilotażowej 
edycji programu do rozdyspono-
wania jest 400 tysięcy złotych. 
Maksymalna wysokość dofinanso-
wania wynosi 45 tysięcy złotych, 
nie więcej niż 50 procent wartości 
przedsięwzięcia. Program obejmie 

zadania, których wartość nie prze-
kracza 150 tysięcy złotych. Nabór 
wniosków trwa do 30 maja.

Program „Kujawsko-Pomor-
ska Mała Infrastruktura Sportowa” 
to kolejny element zakrojonego 
na szeroką skalę i realizowanego 
od lat marszałkowskiego Progra-
mu Rozbudowy Bazy Sportowej 
w Województwie Kujawsko-Po-

morskim, który likwiduje „białe 
plamy” na sportowej mapie regio-
nu. Wsparcie ze środków unijnych, 
budżetu województwa, a także 
ministerialnego Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej trafiło dotąd 
na budowę setek małych i dużych 
obiektów sportowych - orlików, 
hal sportowych, basenów i boisk.

(red), fot. ilustracyjne
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Będzie nowa droga
GMINA BRZUZE  Gmina Brzuze znalazła się w wąskim gronie wnioskodawców, których projekty na 
rozwój drogowych inwestycji zyskały uznanie wojewody kujawsko-pomorskiego

Złożony przez wójta oraz 
radę gminy wniosek znalazł się 
wśród 23 dofinansowanych inicja-
tyw w województwie, jako jedyny 

w tym roku w powiecie rypiń-
skim. 10 maja wójt Jan Koprowski 
oraz skarbnik gminy Anna Szabat 
podpisali w Bydgoszczy z woje-

wodą Mikołajem Bogdanowiczem 
umowę w ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019”.

Program obejmuje dofinan-
sowanie ze środków krajowych 
budowy dróg gminnych i po-
wiatowych w wysokości do 50% 
wartości inwestycji. Podpisa-
na umowa dotyczy gruntownej 
przebudowy drogi Ostrowite-
Mościska na odcinku ponad 2 km. 
W ramach zadania przewidziane 
jest wykonanie m. in. podbu-
dowy, nawierzchni bitumicznej 

i chodnika, dzięki czemu poprawi 
się standard oraz bezpieczeństwo 
mieszkańców i kierujących po-
jazdami. Jest to kolejne przedsię-
wzięcie gminy Brzuze mające na 
celu rozwój gminnej infrastruk-
tury drogowej. Prace budowlane 
rozpoczną się w maju i zostaną 
zakończone jeszcze w miesiącach 
letnich.

– Samorząd gminy Brzuze 
ciągle odczuwa potrzebę rozwoju 
sieci dróg gminnych. Corocznie 
budujemy drogi w różnych miej-
scowościach o łącznej długości 
kilku kilometrów. Chętnie korzy-

stamy z nadarzających się oka-
zji sfinansowania prac z dotacji. 
Umożliwia to wykonanie dłuż-
szych odcinków i zastosowanie 
lepszych technologii. Tegoroczne 
dofinansowanie z budżetu pań-
stwa pozwoli na drugie połączenie 
Ostrowitego z Mościskami w kie-
runku Kleszczyna. Droga będzie 
miała duże znaczenie w ruchu 
lokalnym i turystycznym. Czę-
sto będzie też wykorzystywana 
przez pielgrzymów podążających 
do sanktuarium w Studziance – 
mówi wójt Jan Koprowski.

(ak), fot. nadesłane

Gmina Rypin

Kolejne siłownie zewnętrzne
W Balinie, Kowalkach i Sadłowie do końca czerwca powstaną siłownie zewnętrz-
ne. To dobra wiadomość dla mieszkańców lubiących aktywny wypoczynek na 
świeżym powietrzu.

W ramach Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary 
wiejskie, gmina Rypin  wybudu-
je trzy ogólnodostępne siłownie 
zewnętrzne w miejscowościach: 

Na zdjęciu park w Sadłowie – jedna z lokalizacji siłowni zewnętrznej.

Balin (przy stawie), Kowalki 
(w parku wiejskim) oraz Sadło-
wo (w parku wiejskim). W każdej 
z trzech siłowni zostanie zamon-
towanych 7 urządzeń fitness 
typu: orbitrek, wioślarz, twister 
stojący, wahadło, steper, wyciąg 

górny, pylon oraz ławka. Budowa 
siłowni ma na celu poprawę in-
frastruktury publicznej oraz ja-
kości życia mieszkańców na ob-
szarze „Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Gmin Dobrzyń-
skich Region Północ”. Siłownie 
w Balinie, Kowalkach i Sadłowie 
powstaną do końca czerwca 2018 
roku.

To już kolejne miejsca na 
mapie gminy Rypin, gdzie miesz-
kańcy będą mogli korzystać 
z takich urządzeń. Do tej pory 
zamontowano urządzenia  m. 
in. w miejscowościach Zakrocz, 
Stępowo, Rusinowo, Dębiany, Ry-
pałki Prywatne, Starorypin Pry-
watny, a środki na ich zakup po-
chodziły z funduszu sołeckiego.

(ak), fot. nadesłane

Z ortografią 
za pan brat
W miniony czwartek uczniowie podstawówek miej-
skich zmierzyli się z „Rypinem na Marsie”. MPBP po 
raz szósty zorganizowała konkurs ortograficzny pod 
patronatem przewodniczącego rady miasta.

Rypin

Ten rok przyniesie nowe 
wydarzenie – festiwal „Rypin 
na Marsie”, w które już od po-
czątku roku wpisują się kolejne 
działania także placówek kultu-
ralnych. 10 maja w sali Miejsko-
Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej 13 uczniów sprawdziło swoją 
wiedzę ortograficzną podczas 
kosmicznego dyktanda przygo-
towanego przez Natalię Baran.

Treść dyktanda przeczytała 
Małgorzata Gołębiewska, au-
torka wystawy astrofotografii 
prezentowanej obecnie w Miej-

sko-Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej, ubiegłoroczny Człowiek 
Kultury Rypina.

Pierwsze miejsce zajął Ma-
teusz Becmer z SP nr 3; drugie 
Jakub Kłosowski z SP nr 1; trze-
cie miejsce zdobył Oskar Nic-
poń z SP nr 3. Nagrody wręczył 
przewodniczący RM Jarosław 
Sochacki. Zwycięzcy konkursu 
odebrali dyplomy, książki o te-
matyce astronomicznej oraz 
słowniki ortograficzne.

(mr)
fot. MPBP Rypin

Gmina Brzuze

Trzeci Pielgrzym Song
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze we współpracy z parafią św. Anny w Ża-
łem i gminą Brzuze zaprasza wszystkich zainteresowanych na Przegląd Pieśni 
i Piosenki Pielgrzymkowej Pielgrzym Song 2018.

Impreza odbędzie się 19 maja 
2018 r. od godz. 11.00 w Studzian-
ce. Organizowana jest w przed-
dzień Zielonych Świątek i cieszy 
się dużą popularnością. Warto 

dodać, że jest to impreza piel-
grzymkowa, a przeprowadzona 
zostanie już po raz trzeci. Pro-
jekt dofinansowany jest grantem 
uzyskanym w otwartym konkur-

sie ofert starostwa powiatowe-
go w Rypinie w zakresie kultury, 
obejmie patronatem wójt gminy 
Brzuze Jan Koprowski.

(ak), fot. ilustracyjne
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Przebudowa okalewskiego 
pałacu rozpoczęła się w połowie 
kwietnia. Remont obejmuje pra-
ce remontowo-konserwatorskie 
i obejmuje kilka pomieszczeń. Ich 
zakres to m. in.: wykonanie nowych 
tynków na ścianach wewnętrz-
nych, wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, wymiana podłóg, 
wykonanie robót malarskich ścian 
i sufitów oraz wymiana instalacji 
elektrycznej.

W budynku powstanie Re-
gionalna Izba Historyczna. Po-
mieszczenie, w którym wcześniej 
znajdowała się biblioteka, będzie 
zaadaptowane na potrzeby Izby. 
– Prace trwają, będą zakończone 

w ciągu miesiąca – zapewnia wójt 
gminy Skrwilno Dariusz Kolczyński. 
– Potem przystąpimy do wyposa-
żenia.

Inwestycja ma pomóc gminie 
w popularyzacji lokalnej historii 
oraz w gromadzeniu i ochronie 
dóbr kulturalno-historycznych. 
Eksponaty, które znajdą się w izbie, 
będą związane z dawnymi miesz-
kańcami oraz ważnymi wydarze-
niami z terenu gminy. Jednym 
z celów jest też propagowanie tych 
wartości wśród młodego pokolenia. 
Zachęcamy mieszkańców do odda-
wania starych przedmiotów, w tym 
użytku domowego oraz pamiątek.

– Zbieramy wszystko, co ma 

wartość historyczną. Mogą to być 
np. zdjęcia, monety, a także stare 
urządzenia domowe. Często dla lu-
dzi tego typu przedmioty są mało 
istotne, jednak mają one duże zna-
czenie dla historii i kultury. Ekspo-
naty będą opatrzone opisem histo-
rycznym, z załączeniem imienia 
i nazwiska darczyńcy – mówi wójt 
Dariusz Kolczyński.

Gmina Skrwilno pozyskała 
środki w ramach programu LE-
ADER z funduszy przeznaczonych 
dla lokalnych grup działania w osi 
„Ochrona dziedzictwa kulturowe-
go”.

(dr)
 fot. nadesłane

Będzie Regionalna Izba Historyczna
GMINO SKRWILNO  W pałacu w Okalewie powstanie Regionalna Izba Historyczna. Prace są w toku. 
W stworzeniu tego ciekawego miejsca mogą pomóc także mieszkańcy regionu

Skrwilno

Zaśpiewali po angielsku
W czwartek 10 maja w Gminnym Przedszkolu przy Zespole Szkół w Skrwilnie 
obył się II Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej „Little Star on Big Stage”. W wo-
kalnych zmaganiach wzięły udział przedszkolaki ze Skrwilna, Okalewa, Skudzaw 
oraz dzieci z zaprzyjaźnionego Miejskiego Przedszkola nr 2 w Rypinie.

Jury w składzie: Renata Koso-
bucka – emerytowany nauczyciel 
języka angielskiego, Janusz Szmyt-
kowski – sekretarz gminy Skrwilno 
i Grzegorz Kowalski – nauczyciel 
muzyki miało nie lada orzech do 
zgryzienia. Poziom wykonań był 
wyrównany. Dzieci sprostały wy-
maganiom regulaminu i prezento-
wały się doskonale. Po długich obra-

dach jury wyłoniło ex aequo cztery 
pierwsze miejsca, które otrzymały: 
Zosia Olszewska ze Srwilna, Hania 
Kamińska z Rypina, Kornelia Bła-
żejewska z Okalewa oraz Aneta 
Malinowska ze Skudzaw. Drugie 
miejsce zajęły: Szymon Szczesiak 
ze Skrwilna, Kamila Pysiak z Rypi-
na, Dominik Krawcewicz z Okalewa 
i Julia Sulecka ze Skudzaw. Aurelia 

Wierzchowska, Julka Suska, Klaudia 
Żbikowska i Filip Zmarzły otrzymali 
wyróżnienia.

Dzieci otrzymały dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez wójta gminy Skrwilno 
Dariusza Kolczyńskiego. Gratulu-
jemy uczestnikom oraz cudownej, 
wspierającej publiczności.

(red), fot. nadesłane

Ortografią władają 
po mistrzowsku
Polska ortografia jest dziedzictwem kulturowym, 
a mistrzostwo w posługiwaniu się nią to nie lada 
osiągnięcie.

Skrwilno

Już po raz kolejny w Gimna-
zjum im. Św. Jana Pawła II w Skrwil-
nie odbył się konkurs ortograficz-
ny, którego celem było kształcenie 
wśród uczniów nawyku prawidło-
wego stosowania zasad pisowni 
w języku polskim, budzenie sza-
cunku dla języka ojczystego oraz 
motywowanie do samodzielnej 
i systematycznej pracy.

W pojedynku z ortografią 
zmierzyli się uczniowie klas dru-
gich i trzecich. Dwudziestu zawod-
ników musiało napisać niełatwe 
dyktando. Każdy z nas ma czasem 
wątpliwości co do pisowni jakiegoś 
słowa, jednak laureaci konkursu 

poradzili sobie nawet z podchwy-
tliwymi słowami i zasadami pi-
sowni. Zmagania uczniów oceniała 
komisja w składzie: dyrektor ZS 
w Skrwilnie Iwona Jeżewska-Świe-
żak, Joanna Wierzchowska oraz 
Małgorzata Piasecka.

Tytuł Mistrza Ortografii otrzy-
mała uczennica klasy III b Mag-
dalena Mazurkiewicz. Na drugim 
miejscu uplasował się Mateusz 
Wierzchowski z kl. III a, a trzecie 
miejsce zajęła Izabela Majewska 
z kl. III c. Uczniowie otrzymali 
nagrody rzeczowe ufundowane 
przez radę rodziców. 

(red), fot. nadesłane

Gmina Brzuze

Patriotyczne recytacje
W miniony wtorek w Ugoszczu odbył się Gminny 
Przegląd Poezji Patriotycznej pod patronatem wójta 
gminy Brzuze „Patriotyzm malowany słowem”.

Do udziału zaproszeni zostali 
także uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Ostrowitem, co więcej zdo-
byli tam laury. W kategorii klasy I-III 

pierwsze miejsce zajął Bartosz Go-
łębiewski z kl. III. Z kolei w kategorii 
klasy VII i klasy gimnazjalne recy-
tacją utworu Zbigniewa Herberta 

„Przesłanie Pana Cogito” również 
najwyższą lokatę ex aequo z dwoj-
giem innych uczestników wywal-
czyła sobie gimnazjalistka Natalia 
Poniatowska. Ponadto w przeglą-
dzie wzięły udział: Julia Składanow-
ska z kl. I oraz Sandra Chmielewska 
z kl. III a. Uczniowie przygotowywa-
li się pod okiem swoich nauczycieli: 
Barbary Bonieckiej, Anny Siliczak 
oraz Moniki Stalmirskiej.

(red), fot. SP Ostrowite
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przewrót majowy w mieście
RYPIN  Weekend minął pod znakiem służb mundurowych. Poza szefem MSWiA Rypin gościł także organi-
zacje paramilitarne, oddział WAT oraz jednostki strzeleckie. Wszyscy wzięli udział w manewrach taktyczno-
obronnych na terenie miasta

Przestrzeń miejska Rypina 
stała się polem zmagań pomiędzy 
oddziałami o profilu Obrony Tery-
torialnej, a grupami dywersyjny-
mi. Manewry „Przewrót majowy 
w Rypinie” miały przede wszyst-
kim zaprezentować wzorce postaw 
proobronnych, podnosić czujność 
obywateli oraz krzewić wartości 
patriotyczne.

Jak się okazuje, Rypin stał się 
tym samym przykładem dla innych 
miast jak w praktyce mogłaby wy-
glądać promocja wartości obron-
nych wśród mieszkańców. Jednym 

z uczestników manewrów był od-
dział 36. pp. Legii Akademickiej 
Warszawskiej Akademii Technicz-
nej. – Po jednej i drugiej stronie 
ćwiczących było wielu zawodow-
ców-instruktorów z różnych jed-
nostek wojskowych i specjalnych. 
Większość uczestników to ochot-
nicy z oddziałów paramilitarnych, 
którzy od lat biorą udział w róż-
nych ćwiczeniach poligonowych, 
w różnych warunkach i chwała im 
za to – opowiada Andrzej Ziółkow-
ski, dowódca jednostki. – To co 
wyglądało na zabawę w chowane-

go i to w porządnego chowanego, 
to właśnie zachowania taktyczno-
obronne. Każdy element „niezacho-
wania chowanego” w określonych 
warunkach grozi natychmiastową 
śmiercią. Rypin to jeden z najważ-
niejszych węzłów drogowych regio-
nu, a zatem leżący w zainteresowa-
niu niecnych ludzi. W jednej chwili 
może nie być energii elektrycznej, 
wody, benzyny, żywności, pomocy 
medycznej. Może nie być  możli-
wości poruszania się po ulicach, 
w zamian godzina policyjna, ryk 
syren karetek i wozów bojowych 
straży pożarnej, patrole, barykady 
i blokady, strzelanina i grzmot de-
tonacji. W przypadku prawdziwego 
ataku terrorystycznego/dywersyj-
nego zniknie węzeł energetyczny, 
oczyszczalnia wody, szpital, wszel-
kie urzędy.

Manewry jednym przypadły 
do gustu, inni – niechętni komen-
towali pomysł na profilu facebo-
okowym magistratu.

– Ze względu na działania na 
żywym organizmie miasta używa-

ne były środki pozoracji walki tylko 
„najbardziej delikatne” i to bardzo 
sporadycznie. Miasto żyło normal-
nym trybem, nikomu nic się nie 
stało, nawet nie wystąpiły żadne 
utrudnienia w ruchu. Mieszkań-
cy mieli możność zapoznania się 
umundurowaniem, bronią i pojaz-
dami wojskowymi tak, jak na wie-
lu piknikach militarnych w innych 
miastach – tłumaczy Andrzej Ziół-
kowski.

Rzeczywiście najmłodsi zaan-
gażowali się w poszukiwania „ter-
rorystów” i przeszukiwali miasto 
w poszukiwaniu żołnierzy. Wszyst-
kie koszty manewrów: paliwo, 
amunicja, środki pozoracji, wy-
żywienie itp. pokrywały oddziały. 
Do udziału zgłosiły się m. in. od-
działy Organizacji Społeczno-Wy-
chowawczej Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” z Płońska, Bełchatowa, 
Warszawy, łącznie ponad 60 osób. 
Oddział 36. pp. Legii Akademickiej 
WAT liczył ok. 30 osób.

Podczas sobotniego rozejmu 
przedstawiciele jednostek, bur-

mistrz Paweł Grzybowski, bur-
mistrz Płońska Andrzej Pietrasik 
złożyli pod pomnikiem Józefa Pił-
sudskiego kwiaty upamiętniając 
tym samym rocznicę śmierci mar-
szałka.

Manewry zakończyły się w nie-
dzielę. Ostatecznie dywersanci „wy-
sadzili” niemal wszystkie obiekty 
miejskiej struktury krytycznej za 
wyjątkiem węzła energetycznego 
i bazy. – Rypińskie przedsięwzięcie 
proobronne wymagało ogromnej 
pracy organizacyjnej, zaangażo-
wania służb, urzędników i wielu 
ludzi dobrej woli – także państwa 
sąsiadów i znajomych. Dzięki nim 
udało się takie ćwiczenia pro-
obronne przeprowadzić właśnie 
przede wszystkim dla państwa, dla 
wszystkich mieszkańców. Obiekty 
były obstawione przez oddziały, 
niektóre bardzo skutecznie, ofen-
sywnej „dywersji” nie udało się ich 
„opanować” lub „zniszczyć” – pod-
sumował manewry Andrzej Ziół-
kowski.

Tekst i fot. (mr)

Gmina Brzuze

Zebrali prawie 2 tony makulatury
Każdego roku kwietniowym obchodom Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej 
w Ugoszczu towarzyszy konkurs pod nazwą „Mamy Ekokulturę, Zbieramy Maku-
laturę!”. Ma on na celu wyrabianie u uczniów nawyku pozyskiwania surowców 
wtórnych do recyklingu.

Produkowanie papieru z ma-
kulatury przyczynia się nie tylko 
do zmniejszenia ilości wycina-
nych drzew, ale także daje duże 
oszczędności wody, energii i miej-
sca na składowiskach odpadów. 
W akcję włączają się aktywnie 
uczniowie, rodzice i nauczyciele. 
Wszyscy na co dzień gromadzą 

makulaturę w klasach lub domach 
i w wyznaczonym czasie przyno-
szą do szkoły, skąd odbierana jest 
przez zakład, który zajmuje się jej 
powtórnym przetworzeniem.

Zorganizowana w tym roku 
zbiórka zakończyła się imponu-
jącym wynikiem. Dzieciom uda-
ło się zgromadzić ponad 1800 kg 

tego surowca wtórnego. Końco-
we ważenie makulatury wyłoniło 
zwycięzców konkursu: I miejsce – 
klasa VI (482,4 kg) w przeliczaniu 
na 1 ucznia – 34,5 kg; II miejsce 
– klasa II (192,8 kg) w przeliczaniu 
na 1 ucznia – 24,1 kg; III miejsce – 
klasa I (251,2 kg) w przeliczaniu na 
1 ucznia – 22, 8kg.

– Powody do dumy mogą 
mieć wszyscy, którzy zaangażo-
wali się w akcję, przyczyniając 
się w ten sposób do zmniejsza-
nia zanieczyszczania środowiska. 

Wspólnie zrobiliśmy piękny pre-
zent dla Ziemi z okazji jej święta 
– cieszą się uczniowie ugoskiej 
placówki.

(red), fot. SP Ugoszcz
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Minister Brudziński 
świętował ze strażakami

RYPIN  W piątek 11 maja strażacy z powiatu rypińskiego świętowali swój dzień. W obchodach uczest-
niczył m. in. minister Joachim Brudziński

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą w kościele św. Sta-
nisława Kostki, którą odprawił 
biskup płocki Piotr Libera. Po na-
bożeństwie uczestnicy przema-
szerowali na plac przy ul. Nowy 
Rynek, gdzie odbyła się część 
oficjalna Dnia Strażaka. W trakcie 
uroczystości strażacy z Rypina 
otrzymali nowy sztandar jednost-
ki, a szef MSWiA wręczył medale 
i odznaczenia. Były także awanse 
na wyższe stopnie służbowe.

– Funkcjonariuszki i funkcjo-
nariusze, druhny i druhowie, kie-
ruję do was słowa podziękowania. 
Za waszą służbę w tych naszych 
najbliższych sercu, małych oj-
czyznach. Służycie dla zgroma-
dzonych na rynku mieszkańców 
Rypina. Medale, odznaczenia, 
które dzisiaj otrzymaliście to tyl-
ko namiastka naszej wdzięczno-
ści. Wartość pracy, poświęcenia, 
potu strażaków jest jedna. Nie-
zależnie od tego, czy jest w mun-
durze funkcjonariusza PSP, czy 
w mundurze druhów OSP. Wasza 

praca, wasza służba ma tę samą 
wartość. W tym roku do jedno-
stek OSP w całej Polsce trafi re-
kordowa kwota ponad 137,5 mln 
zł – to o ponad 30 procent więcej 
niż w 2015 r. i ponad 13,5 mln zł 
więcej, niż w zeszłym roku – pod-
kreślił szef MSWiA Joachim Bru-
dziński.

Na obchodach oprócz lokal-
nych włodarzy pojawili się także: 
komendant główny PSP Leszek 
Suski, wojewoda Mikołaj Bogda-
nowicz, jego zastępca Józef Ram-
lau, europoseł Kosma Złotowski 
oraz poseł Joanna Borowiak.

– Dzisiejsze wydarzenie 
przypomina nam, że wiele jed-
nostek straży pożarnej powstało, 
kiedy ojczyzny naszej nie było na 
mapach Europy – mówił starosta 
Zbigniew Zgórzyński. – W roku 
setnej rocznicy odzyskania nie-
podległości musimy pamiętać 
o bohaterach tamtych lat – stra-
żakach dumnych z munduru 
i sztandaru, wierzących i walczą-
cych o powrót wolnej, samorzą-

dowej i demokratycznej Polski. 
Do tej pory strażacy ochotnicy 
i strażacy PSP współpracowali 
w każdej dziedzinie, w każdej ak-
cji ratującej ludzkie życie i mienie. 
Jakiekolwiek próby dzielenia stra-
żaków na lepszy i gorszy „sort” 
nie powinny mieć miejsca. Trage-
dia ludzka jak i strażackie mun-
dury nie mają barw politycznych, 
a strażacy nie przeliczają wartości 
sprzętu na statystykę wyjazdową. 
Oni wiedzą, że uratować choćby 
jedno ludzkie życie, to tak jakby 
uratować cały świat. Nie powinno 
mieć miejsca pomijanie wielolet-
nich działaczy straży pożarnej, 
posłów, którzy rzetelnie pracują 
na rzecz strażaków- ochotników. 
Niech otrzymany sztandar będzie 
z wami na dobre i na złe, obojęt-
nie czy będzie niemym świad-
kiem radości po udanej akcji, czy 
łzy uronionej nad własną bezsil-
nością.

Międzynarodowy Dzień Stra-
żaka jest obchodzony w Polsce od 
2003 roku i oficjalnie przypada  

4 maja.  Tego samego dnia kościół 
katolicki upamiętnia św. Floriana, 
patrona strażaków.

– Strażacy zawsze są goto-
wi nieść pomoc innym, zawsze 
są na służbie – mówił burmistrz 
Paweł Grzybowski. – Państwo-
wa Straż Pożarna oraz jednostki 
OSP to szczególne formacje, które 
dbają o bezpieczeństwo każdego 
obywatela naszego kraju. To wy 

walcząc z czasem, z żywiołem, 
ze skutkami katastrof narażacie 
swoje życie, by chronić nas oraz 
nasze mienie. Mam głęboką na-
dzieję, że nowy sztandar będzie 
z dumą prezentowany nie tylko 
podczas uroczystości państwo-
wych, ale również podczas waż-
nych uroczystości miejskich.

Adam Wojtalewicz
fot. AW, nadesłane

Wśród wyróżnionych znalazł się burmistrz Paweł Grzybowski

Na czele pochodu szła Miejska Orkiestra Dęta Uroczyste przekazanie sztandaru Nie zabrakło odznaczeń i medali

Poczty sztandarowe jednostek OSP
Minister Joachim Brudziński podziękował strażakom 
za trud włożony w służbę Mszę odprawił biskup płocki Piotr Libera
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Kolejny pakiet „Za życiem”  

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą drugi etap programu 
„Za życiem”. Ma on celu wspieranie rodzin z osobami niepeł-
nosprawnymi. Nowe zapisy ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zakła-
dają, że niepełnosprawni opuszczający warsztaty terapii zaję-
ciowej będą mogli zgłaszać potrzebę kontynuowania wsparcia 
udzielanego w warsztacie – ma to być nie mniej niż 5 godzin 
miesięcznie. Nowelizacja zakłada także wydłużenie dla rodzi-
ców z 14 do 30 dni prawa do zasiłku opiekuńczego.

Rekordowo niskie bezrobocie

Z danych resortu rodziny, pracy i polityki społecz-

nej wynika, że stopa bezrobocia w kwietniu wynio-

sła 6,3 proc. To o 0,3 proc. mniej niż w marcu. Spa-

dek odnotowano we wszystkich województwach, 

w tym aż o 0,7 proc. w warmińsko-mazurskim, 

czyli tam, gdzie bezrobocie nadal jest najwyższe 

i wynosi 11,1 proc. Dla porównania, w ubiegłym 

roku stopa bezrobocia kształtowała się na pozio-

mie 7,6 proc.

Posłowie i senatorowie zarobią mniej

W miniony czwartek Sejm RP uchwalił nowe przepi-
sy, które przewidują obniżenie zarobków parlamen-
tarzystów o 20 proc. Na niezmienionym poziomie 
pozostanie dieta parlamentarna. To środki na po-
krycie kosztów związanych z wydatkami poniesiony-
mi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie 
kraju. Ma ona wynosić 25 procent wynagrodzenia 
podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie prze-
pisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierowni-
cze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku 
z tytułu wysługi lat.

Sprawdź miejsce w kolejce 
do sanatorium 

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że na stronie: www.skierowania.nfz.gov.pl oraz w oddziałach wojewódzkich NFZ osoby oczekujące na wyjazd do sanatorium mogą sprawdzić swoje miejsce w kolejce do wy-jazdu. Jednocześnie NFZ informuje, że nie wysyła tego rodzaju informacji za pomocą SMS-ów i wiadomości mailowych. Korzy-stanie z podanej powyżej przeglądarki jest bezpłatne.

„Biała sobota dla lekarzy”

W sobotę 19 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych zorganizuje 
pierwszą „Białą sobotę dla lekarzy”. We wszystkich placówkach 
ZUS-u w kraju lekarze będą mogli tego dnia założyć pro� l na Plat-
formie Usług Elektronicznych ZUS, który jest niezbędny do wysta-
wiania e-zwolnień. Otrzymają również specjalny elektroniczny cer-
ty� kat do podpisywania e-ZLA. Dodatkowo każdy z lekarzy będzie 
mógł osobiście przetestować system wystawiania elektronicznych 
zwolnień.

E-dowody coraz bliżej

Do konsultacji międzyresortowych tra� ł pro-
jekt zmian w prawie, które umożliwią wpro-
wadzenie elektronicznych dowodów osobi-
stych. E-dowód, tak jak dokument papierowy, 
będzie potwierdzał tożsamość i uprawniał do 
przekraczania granic niektórych państw. Nowe 
dowody mają być wydawane od marca 2019 
roku, ale nie będzie konieczności wymiany do-
tychczasowych dokumentów – pozostaną one 
ważne. 

Jazda bez dowodu rejestracyjnego  

W ubiegłym tygodniu Senat RP bez poprawek przyjął ustawę, dzię-
ki której kierowcy nie będą musieli posiadać przy sobie dowodu reje-
stracyjnego pojazdu i papierowej polisy OC. Ma to być możliwe po uru-
chomieniu odpowiedniej bazy danych, bo to w niej policjanci sprawdzą 
wszystkie potrzebne informacje. Papierowy dowód rejestracyjny trzeba 
będzie jednak przedstawiać w stacji kontroli pojazdów. Teraz ustawa tra�  
do prezydenta. Jeśli zostanie podpisana, wejdzie w życie 4 czerwca.
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Łagodniej dla niektórych
DOPŁATY  Dywersyfikacja upraw była i jest dość irytującym obowiązkiem dla rolników. Właśnie wydano 
rozporządzenie łagodzące tę kwestię

O G Ł O S Z E N I E

W ubiegłym roku po żniwach 
nastąpił długotrwały okres desz-
czowy. Wielu rolników miało pro-
blemy ze sprzątnięciem z pól bu-
raków i kukurydzy. Innym pogoda 
przeszkodziła w siewie ozimin lub 
je zniszczyła. Szef resortu rolnictwa 
zwrócił się do Komisji Europejskiej, 
by ta umożliwiła w tym roku od-
stępstwo od zasady dywersyfikacji. 

Będą z tego mogli skorzystać rolni-
cy,  u których co najmniej 30 proc. 
całkowitej powierzchni ozimin 
zostało utracone w wyniku ulew-
nych deszczy. Druga kategoria to 
gospodarze, u których co najmniej 
30 proc. całkowitej powierzchni 
upraw nie mogło być przeznaczo-
ne pod zasiew ozimin. W takim 
przypadku rolnicy posiadający od 

10 do 30 ha gruntów ornych w 2018 
roku będą zwolnieni z obowiązku 
prowadzenia dwóch upraw. Nato-
miast rolnicy posiadający powyżej 
30 ha gruntów ornych (do 150 ha) 
będą zobowiązani do posiadania 
2 (a nie 3) upraw.

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Uprawa

Powrót do tradycji
Szukając swojego miejsca w rolnictwie, część farme-
rów zdecydowała się na ekologiczną uprawę starych 
odmian pszenicy. Biznes nie jest prosty, ponieważ nie 
są one tak wydajne, jak współczesne.

Najpopularniejsze odmia-
ny pszenicy to płaskurka, orkisz 
i samopsza. Podstawowa różnica, 
w porównaniu ze współczesnymi 
krewniakami, jest taka, że ziar-
na płaskurki czy samopszy po 
wymłóceniu są wciąż oplewione. 
Dodatkowo produkty wykona-
ne ze starych odmian smakują 

inaczej i mają nieco ciemniejszy 
wygląd. Najłatwiej zobaczyć to 
na przykładzie makaronów. Zda-
niem zwolenników, orkisz czy 
płaskurka są o wiele zdrowsze niż 
współczesne pszenice. Nawet ple-
wy mają korzystnie oddziaływać 
na organizm. 

Pierwsi polscy rolnicy uprawę 

starych odmian pszenicy rozpo-
częli jeszcze w latach 80. Niestety, 
od tamtego czasu nie doczekali-
śmy się polskich odmian. Musimy 
posiłkować się tymi stworzonymi 
w Niemczech. Technologia upra-
wy nieco różni się od współcze-
snej. Wiosną wykonuje się dwu-
krotne bronowanie na krzyż. 
Przed bronowaniem należy wsiać 
jeszcze koniczynę lub seradelę. 
Inaczej wyglądają również usta-
wienia kombajnu. Wszystko po 
to, by przez sita mogły wpadać 
oplewione nasiona. Aby wydobyć 
ziarno z plew, stosuje się bukow-
niki do koniczyny. Zamiast trady-
cyjnego sita, używa się siatki sta-
lowej o oczkach ok. 5 mm. 

(pw)

Sadownictwo

Chcą uczciwości
Ograniczenie masowego importu warzyw i owoców 
z zagranicy - to postulat sadowników, którzy 9 maja 
rozpoczęli protest w zachodnich województwach 
kraju. Czy rzeczywiście jest aż tak źle?

Oburzenie rolników budzi 
fakt, że na półkach wielu skle-
pów znajdziemy wyłącznie wa-
rzywa i owoce sprowadzane z za-
granicy. Tymczasem produkty 

z polskich gospodarstw czekają 
w chłodniach. Zdaniem sadow-
ników, importowany towar nie 
jest kontrolowany, a jego jakość 
jest wątpliwa. Kolejny zarzut to 

znakowanie produktów w sklepie 
jako polskie, podczas gdy ich po-
chodzenie jest inne. 

Rolnicy chcieliby także wpro-
wadzenia cen minimalnych, które 
ograniczyłyby skalę różnicy cen 
w skupie i w sklepie. Obecnie na 
niektórych warzywach różnica 
wynosi nawet 1000 proc.! 

Póki co, wiadomo już, że 
ziemniaki sprzedawane w Polsce 
będą musiały posiadać widocz-
ne oznaczenie kraju pochodze-
nia. Rząd chce także podwyższyć 
kary za nieprzestrzeganie wyma-
gań dotyczących jakości owoców 
i warzyw. Na przepakowywanie 
produktów w polskie opakowania 
rady, niestety, nie ma. 

(pw)

Chorobowy 
po staremu
Podczas dłuższej choroby rolnik może liczyć na zasi-
łek. Niestety, nie jest on zbyt wysoki. Samorząd rol-
niczy liczy na jego podwyższenie. 

Finanse

Obecnie, jeśli rolnik jest 
niezdolny do pracy dłużej niż 30 
dni, dostaje zasiłek chorobowy. 
Może być od wypłacany nie dłu-
żej niż przez 180 dni. Później ist-
nieje opcja przedłużenia o dal-
sze 360 dni. Zgodnie z prawem, 
zasiłek wynosi 10 zł za każdy 
dzień czasowej niezdolności do 
pracy trwającej nieprzerwanie 
co najmniej 30 dni. Mimo że jest 
to śmieszna stawka, wypłaty ta-
kich zasiłków stanowią wielkie 
obciążenie dla ubezpieczyciela. 
System musi się samofinanso-
wać. Tyle pieniędzy, ile wpłynie 
ze składek rolniczych, może być 
wydane – w ten sposób kwestię 

ewentualnego podwyższenia za-
siłku chorobowego komentuje 
ministerstwo rolnictwa. Resort 
podnosi, że składka na ubezpie-
czenie wypadkowe, chorobowe 
i macierzyńskie nie była podno-
szona od 2011 roku i wynosi 42 zł 
miesięcznie. 

Jedyne, co może pocieszyć 
rolników, to obietnica podwyż-
szenia jednorazowego odszko-
dowania z tytułu wypadku przy 
pracy rolniczej z 700 do 809 zł 
za każdy procent stałego lub 
długotrwałego uszczerbku na 
zdrowiu. 

(pw)
fot. ilustracyjne

Prawo

Szkolenia ruszają
Ważne informacje dla sołtysów oraz rolników, któ-
rzy mają problem ze stratami powodowanymi przez 
dzikie zwierzęta. Właśnie rozpoczęły się pilotażowe 
szkolenia z szacowania szkód łowieckich, a niedługo 
kursy ruszą w całym kraju. 

Niebawem w całym kraju 
ma odbyć się 79 szkoleń z zakre-
su szacowania szkód łowieckich. 
Informacje o terminach zostaną 
przekazane gminom. Na kursy bę-
dzie można rejestrować się przez 
internet. Miejsca zagwarantowane 

będą dla sołtysów i urzędników 
gminnych. Niezależnie od szkoleń 
prowadzonych przez Ośrodek Roz-
wojowo-Wdrożeniowy w Bedoniu, 
w nadleśnictwach prowadzone 
będą lokalne szkolenia dla przed-
stawicieli gmin, przedstawicieli 

organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych gmin, kół łowieckich 
i izb rolniczych. 

Jeśli ktoś nie ma czasu jeździć 
na szkolenia, wówczas pozostaje 
samokształcenie. Na platformie 
internetowej Lasów Państwowych 
niebawem pojawi się taka opcja. 
Na portalu youtube przedstawicie-
le lasów mają publikować filmy in-
struktażowe dotyczące szacowania 
strat. Zachęcamy do odwiedzenia 
strony www.lasy.gov.pl, gdzie za-
mieszczono m.in. wzór protokołu 
oględzin, procedurę szacowania 
szkód, najczęściej zadawane pyta-
nia i odpowiedzi na nie oraz inne 
ciekawe informacje. 

(pw)
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Kilka pytań o... najem
ADWOKAT RADZI  W tym numerze omawiamy kwestię moż-
liwości wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego 
po śmierci najemcy

R E K L A M A

Adwokat Anna Krawczyk-
Koźmińska, prowadząca Kancela-
rię Adwokacką w Wąbrzeźnie (uli-
ca Wolności 4, tel. 663-018-891), 
w formie przystępnych pytań 
i odpowiedzi przybliża Czytelni-
kom zawiłości prawa.

– Kto może wstąpić w sto-
sunek najmu lokalu po śmierci 
najemcy?

– Małżonek, dzieci, inne oso-
by, jeżeli najemca zobowiązany 
był na te osoby płacić alimenty 
oraz osoba, która pozostawała 
we wspólnym pożyciu z najemcą 
do chwili śmierci.

– O jakie lokale chodzi?
– Poza lokalami socjalnymi, 

wstąpić w stosunek najmu można 
w odniesieniu do wszelkich lokali 
mieszkalnych, w tym lokali zakła-
dowych, komunalnych, skarbo-
wych i spółdzielczych oraz pozo-
stających w zasobach towarzystw 
budownictwa społecznego, przy 
czym w tym ostatnim przypadku 
należy spełnić jeszcze dodatkowe 
warunki wskazane w ustawie. 

– Co oznacza stwierdzenie 
„osoba pozostająca we wspól-
nym pożyciu”?

– Jest to osoba, która jest 
połączona z najemcą więzią uczu-
ciową, fizyczną i gospodarczą. 

Chodzi o osoby, które pozostają 
w nieformalnym związku, ale żyją 
jak małżonkowie. Dotyczy to za-
równo związku kobiety i mężczy-
zny, jak i dwóch kobiet czy dwóch 
mężczyzn. Należy udowodnić, 
że pożycie to faktycznie miało 
miejsce, najlepiej powołać na tę 
okoliczność świadków - sąsiadów, 
którzy potwierdzą, że osoba ta 
faktycznie mieszkała w tym loka-
lu, robiła zakupy, odbierała pocz-
tę, wynosiła śmieci etc.

– Jak długo należało miesz-
kać z najemcą, by móc starać się 
o przepisanie mieszkania?

– Okres ten nie został ściśle 
określony. Jeżeli będziemy w sta-
nie udowodnić, że faktycznie lo-
kal ten stał się naszym centrum 
życiowym, to może to być nawet 
krótki okres. Ważne, abyśmy udo-
wodnili, że zamieszkiwaliśmy ten 
lokal z zamiarem stałego pobytu 
i że w lokalu tym skupiało się na-
sze życie osobiste.

– Czy by starać się o taki lo-
kal należy być w nim wcześniej 
zameldowanym?

– Nie trzeba być zameldowa-
nym, by wstąpić w stosunek naj-
mu po śmierci najemcy.

– Ile kosztuje założenie ta-
kiej sprawy w sądzie?

– Opłata od pozwu o wstą-
pienie w stosunek najmu wynosi 
200 zł. Warto jednak przed zło-
żeniem pozwu skonsultować się 
z adwokatem, bo z doświadczenia 
wiem, że zwłaszcza gminy za-
wzięcie walczą o odzyskanie każ-
dego mieszkania.

– Do jakiego sądu należy 
złożyć pozew?

– Do sądu rejonowego wła-
ściwego dla miejsca położenia 
nieruchomości, w której znajduje 
się lokal, o który się staramy.  

– Co jeszcze powinien za-
wierać pozew?

– Pamiętać należy, że wstą-
pienie w stosunek najmu jest 
roszczeniem majątkowym, dla-
tego w pozwie trzeba wskazać 
wartość przedmiotu sporu. Jeżeli 
mamy umowę na czas oznaczony, 
będzie to suma czynszu za czas 
sporny, lecz nie więcej niż za rok. 
W przypadku umów zawartych 
na czas nieoznaczony, będzie to 
suma czynszu za trzy miesiące.

adw. Anna  
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

RODO – lepsza ochrona 
Twoich danych
RODO to reforma przede wszystkim proobywatelska. 
Każdy z obywateli dostaje ogrom nowych uprawnień. 
Wokół RODO narosło wiele mitów. Czas je obalić. 

Komunikat

RODO dla twojego dobra
25 maja 2018 roku we wszyst-

kich krajach należących do Unii 
Europejskiej zacznie być stoso-
wane Ogólne Rozporządzenie 
o Ochronie Danych Osobowych 
2016/679 (RODO).

RODO obejmuje swoim za-
stosowaniem wszystkie pod-
mioty prywatne i publiczne, 
które przetwarzają dane osobo-
we i w praktyce większość pro-
cesów przetwarzania danych.

Lepsza ochrona twoich da-
nych to główny cel tych zmian. 
– RODO jest po to, by lepiej 
chronić obywateli. Nie należy 
się jej obawiać - mówi minister 
cyfryzacji Marek Zagórski. – Ce-
lem RODO jest przede wszyst-
kim chęć uwrażliwienia, że dane 
osobowe powinny być dobrze 
zabezpieczone.

Nie wierz w mity
Jak to więc jest z tymi no-

wymi, uciążliwymi obowiązkami 
dla przedsiębiorców?

– Mit. Mit, który wła-
śnie w tym momencie oba-
lamy. Przedsiębiorco, nie bój 
się RODO, dlatego bo RODO to 
obowiązki, które w dużej części 
obowiązują już dzisiaj. Dostają 
tylko nową, bardziej innowacyj-
ną wersję – tłumaczy Maciej Ka-
wecki, dyrektor Departamentu 
Zarządzania Danymi Minister-
stwa Cyfryzacji.  

Korzystaj 
z nowych uprawnień
– Od 25 maja będziesz mógł 

żądać usunięcia swoich danych 
osobowych. Od 25 maja będziesz 
mógł także żądać przekazania 
twoich danych innemu pod-
miotowi. Starasz się o kredyt, 
starasz się o ubezpieczenie, nie 
chce ci się wypełniać wniosków 
kredytowych? Prosisz, żeby tre-
ści twoich danych były przeka-
zane do wskazanego przez cie-
bie banku. Chcesz wiedzieć jakie 
dane na twój temat gromadził 
były pracodawca? Poproś go 
o wydanie kopii twoich danych 
– wymienia dyrektor Maciej 
Kawecki. – Każdy z was, każdy 
z obywateli, dzięki RODO dosta-
je ogrom nowych uprawnień. 
Uprawnień, z których musimy 
nauczyć się korzystać i musimy 
chcieć korzystać, w ten sposób 
chroniąc własną prywatność – 
dodaje Kawecki.

Aby ułatwić życie wszystkim, 
których dotyczą nowe przepisy, 
Ministerstwo Cyfryzacji przygo-
towało filmy informacyjne „Oto 
RODO”. Są one publikowane od 
8 maja dwa razy w tygodniu: we 
wtorki i w piątki. Gdzie można 
je obejrzeć? Na stronie inter-
netowej www.gov.pl/cyfryzacja 
oraz w mediach społecznościo-
wych resortu. 

Ministerstwo Cyfryzacji
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 Lipno
 21 czerwca przy PUK Arenie mieszkańcy będą mogli oficjalnie powitać 

lato, biorąc udział w imprezie pod hasłem „Koncert na łące”. Impreza rozpo-
cznie się o 18.00. W programie m.in. konkurs na najpiękniejszy wianek, warsztaty 
pieczenia podpłomyków, zabawy i konkursy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół 
Same Suki. Grupa wykonuje muzykę folk. Formacja pojawi się na scenie około 
21.00. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie „Zielona Lipa”.

 Golub-Dobrzyń
 W dniach 17-20 maja do Szafarni przyjadą młodzi artyści, którzy wezmą 

udział w 26. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopi-
na. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny. Wydarzenie jest skierowane do dzieci 
i młodzieży. Podczas czterodniowego konkursu w Ośrodku Chopinowskim 
zaprezentuje się ponad pięćdziesięciu młodych pianistów z całego świata. Zostaną 
oni podzieleni na trzy kategorie wiekowe: do 10 lat, do 13 lat oraz do 16 lat. 
Muzyczną rywalizację oceni międzynarodowe jury, któremu przewodniczyć będzie 
prof. Andrzej Jasiński. W czwartek 17 maja w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni 
od 9.10 ruszy część konkursowa, która potrwa przez trzy dni i będzie bezpłatna dla 
publiczności. Zwycięzca w pierwszej grupie wiekowej otrzyma nagrodę finansową 
w wysokości 1500 euro. W pozostałych kategoriach główna nagroda wyniesie po 
2000 euro.

 Wąbrzeźno
 25 maja o godz. 11.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury otwarta zostanie 

wystawa plastyczna pod tytułem ,,Jedzie pociąg z daleka”. Autorem ekspozycji 
jest Bartek Pastuszak. Artysta jest podopiecznym Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Wąbrzeźnie. Wstęp wolny. 

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

 5 czerwca w godz. 9.00-17.00 na pl. Jana Pawła II planowany jest „Jarmark 
staroci”. Oprócz opcji zakupu różnorodnych bibelotów, można będzie usłyszeć 
ciekawe historie związane z prezentowanymi eksponatami. 

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

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

 Rypin
 28 maja z okazji Dnia Dziecka w sali sesyjnej Urzędu Miasta Rypin, MPBP 

zorganizuje spektakl teatralny „Na tropie afery – gdzie podziały się litery?!” w wyko-
naniu Teatru Maska z Krakowa (dla dzieci z rypińskich placówek oświatowych).

 29 maja o 16.00 w Sali Wystaw i Promocji centrali Miejsko-Powiatowej 
Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 20 odbędzie się kolejne spotkanie 
Klubu Filozoficznego działającego przy książnicy. Wstęp wolny. 

 Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Filmów Amatorskich 
„Stopklatka”. Konkurs adresowany jest przede wszystkim do uczniów szkół pod-
stawowych, 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.

 Brodnica
 Już po raz trzynasty w Brodnickim Domu Kultury gościć będą amatorskie 

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Spotkanie z generałem
LITERATURA  We wtorek 22 maja o 17.00 w sali sesyjnej ry-
pińskiego magistratu gen. Bogusław Pacek opowie o książce 
„Wojna hybrydowa na Ukrainie”

Bogusław Pacek to profesor 
zwyczajny nauk społecznych, 
generał dywizji w stanie spo-
czynku, absolwent Uniwersyte-
tu Gdańskiego. Był m.in. komen-
dantem głównym żandarmerii 
wojskowej, zastępcą dowódcy 
operacji wojskowej Unii Euro-
pejskiej w Czadzie i Republice 
Środkowoafrykańskiej, asysten-
tem szefa sztabu generalnego 
– generała Franciszka Gągo-
ra ds. Wojsk Lądowych i Wojsk 
Specjalnych, doradcą ministrów 
obrony narodowej: Bogdana Kli-
cha i Tomasza Siemoniaka, rek-
torem-komendantem Akademii 

Obrony Narodowej i doradcą 
NATO ds. reformy edukacji woj-
skowej w Ukrainie. 

Gen. Pacek był także laure-
atem plebiscytu „Homo Popu-
laris” na najpopularniejszego 
Pomorzanina Roku 2015. Jest 
również „Honorowym Obywate-
lem Rypina”. 

– To prawda, że było mi dane 
otrzymać z rąk prezydentów 
Polski, ale i Francji ordery i me-
dale, które są dla mnie istotne, 
bo związane są z ważnymi dla 
mnie działaniami i przeżycia-
mi – mówił na łamach naszego 
tygodnika gen. Pacek. – Ale te, 

które traktuję 
w sposób szcze-
gólny i które 
są szczególnie 
bliskie mojemu 
sercu to tytu-
ły: „Honorowy 
Obywatel Ry-
pina” i „Homo 
Popularis” zie-
mi pomorskiej. 
Pierwszy, bo 
to właśnie Ry-
pin, rypińskie 
szkoły, dom 
kultury i ko-
ściół św. Trójcy, 
poza rodziną, 
ukształtowały 
mnie w naj-
większym stop-
niu. Wszędzie 
gdzie jestem, 
mówię o Rypi-
nie, na bieżąco 
interesuję się 
każdą zmianą, 
kibicuję rypiń-
skim władzom. 
Lubię tu przy-
jeżdżać. Zaś 
„Homo Popu-
laris” ze wzglę-
dów oczy-
wistych jest 

powodem do dużej satysfakcji. 
Z Gdańskiem związany jestem 
od okresu studiów, tam też pra-
cowałem, a potem zacząłem za-
wodową służbę wojskową. Głos 
społeczeństwa jest dla mnie 
bardzo ważny.

W 2015 roku Stowarzyszenie 
Wspierania Bezpieczeństwa Na-
rodowego nadało mu tytuł Li-
dera Bezpieczeństwa. Bogusław 
Pacek to także autor 20 mono-
grafii i ponad 200 artykułów 
o tematyce związanej z bezpie-
czeństwem. 

(ToB)
fot. MPBP

Kino

Gwiazdy w Nawojce
Od 25 do 27 maja w Lipnie odbędzie się festiwal filmo-
wy poświęcony Poli Negri. To 12. edycja. W tym roku 
statuetki „Politki” odbiorą: Joanna Kulig, Magdalena 
Lamparska i Marcin Dorociński.

Pola Negri, urodzona w Lip-
nie, była w XX wieku gwiazdą kina 
niemego. W 1917 roku wyjechała 
do Berlina, występowała u M. 
Reinhardta. Zagrała w takich fil-
mach jak: „Oczy Mumii Ma” czy 
„Carmen”. W latach 20. była już 
gwiazdą Hollywood. 

Kilkanaście lat temu lipnow-
scy społecznicy postanowili upa-
miętnić Polę, organizując Przegląd 
Twórczości Filmowej „Pola i inni”. 
Co roku do Lipna przyjeżdżają 
czołowi przedstawiciele rodzimej 
kinematografii, organizowane są 
panele dyskusyjne i seanse. 

Stałym punktem lipnowskie-
go festiwalu jest gala wręczenia 
nagród – „Politek” dla aktorów, 
którzy osiągają sukcesy i uczest-
niczą w zagranicznych produk-
cjach. W poprzednich edycjach 
ten zaszczyt spotkał m.in. Mag-
dalenę Boczarską, Piotra Adam-
czyka, Daniela Olbrychskiego czy 
Andrzeja Seweryna. Tym razem 
nagrody odbiorą: Marcin Doro-
ciński, Joanna Kulig i Magdalena 
Lamparska. 

Szczegółowy program 12. 
Przeglądu Twórczości Filmowej 
„Pola i inni” już w kolejnym wy-
daniu naszego tygodnika.

(ToB)
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10:10 Klan

06:25 Elif odc. 244 - serial  
07:20 Komisariat odc. 3 - serial 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczne  
08:40 Jaka to melodia?   
10:10 Klan odc. 3310  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 3 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes   
12:25 Agropogoda  
12:30 Rok w ogrodzie extra 
 - poradnikowy 
12:45 Harry i Meghan: nowoczesne 
 love story - dokumentalny  
13:50 Elif odc. 245 - serial 
14:50 Korona królów odc. 80 - serial  
15:15 Alarm! Magazyn reporterów  
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Wiktoria odc. 3 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3311 
18:30 Korona królów odc. 81 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 249 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera  
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas 
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 11 
23:50 Ocaleni odc. 7 
00:50 Wojskopolskie.pl Magazyn

05:20 Ukryta prawda odc. 229 - serial 

06:25 Szpital odc. 316 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 35 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 10 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 591 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 36 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 490 - serial 

14:55 Szpital odc. 317 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 4 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 5 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 592 - serial 

20:00 Mała Miss - komediodramat 

22:10 Lucyfer odc. 12 s. 2 - serial 

23:10 American Horror Story: Asylum 

 odc. 12 s. 2 - serial 

00:10 Władza - thriller

06:00 Detektywi w akcji odc. 92 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 2 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 3 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 9 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial  

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 80 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 32 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 10 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial 

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 164 - serial 

14:00 STOP Drogówka 

 odc. 178 policyjny 

15:00 Detektywi w akcji 

 odc. 165 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 134 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 135 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 417 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 418 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 200 - serial 

21:05 Zabójcza gra - sensacyjny 

23:20 Na linii wroga - wojenny

06:00 To moje życie! odc. 291 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 58 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 35 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 66 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 36 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
20:00 American Pie: wesele - komedia 
21:55 Wieczny student - komedia 
23:55 Pozew o miłość - komedia

08:00 Studio Kultura - rozmowy  

08:10 Dezerterzy 

 odc. 80, - publicystyczne 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Dracula - horror  

11:00 Syzyfowe prace 

 odc. 4 - serial 

12:05 Syzyfowe prace 

 odc. 5 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy  

13:20 Awantura o Basię - dla dzieci 

15:20 Józia - obyczajowy 

16:30 Chuligan literacki 

 odc. 80, - publicystyczne 

17:00 Engagement - obyczajowy 

18:05 Rzecz Polska  

18:25 Sztuka znikania - dokumentalny 

19:20 Mój atak serca - krótkometrażowy 

19:40 Informacje kulturalne  

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 49,  

20:05 Mały wielki człowiek - western 

22:35 Scena klasyczna odc. 20 

 - recital 

23:20 Dziennik fi lozofa odc. 138 

23:35 Przeżyć: Metoda Houellebecqa 

 - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 565 - felieton 
06:55 Urodziłam się pierwszego 
 września - dokumentalny  
07:55 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 90 
08:35 Ukryte skarby odc. 6 - reportaż 
09:05 Korona królów odc. 15 - serial 
09:40 Korona królów odc. 16 - serial 
10:10 Jak było? odc. 10 
 - publicystyczne 
10:50 Flesz historii Magazyn 
11:10 Archiwum zimnej wojny 
 odc. 3 - dokumentalny  
11:40 Kryptonim „Orędownicy” 
 Studencki Komitet Solidarności 
 - dokumentalny 
12:45 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:45 Sensacje XX wieku odc. 128  
14:15 Sensacje XX wieku odc. 129  
14:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 38 - serial 
15:15 Niezwykła broń odc. 3 - serial  
16:20 Tońko, czyli legenda o ostatnim 
 baciarze - dokumentalny  
17:20 Taśmy bezpieki odc. 50 
 - dokumentalny 
17:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 2 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 166 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 167 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 2, - dokumentalny 
21:30 Korona królów odc. 17 - serial 
22:05 Korona królów odc. 18 - serial 
22:35 Spór o historię odc. 20 
23:20 Żołnierskie dni - dokumentalny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
Ewangelii dnia   
08:45 Przygody Mobilków - serial  
09:00 Na zdrowie - poradnikowy  
09:20 Święty Franciszek i brat Bernard 
 - dokumentalny 
09:55 Święty na każdy dzień   
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczne  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Przyroda i ludzie - przyrodniczy 
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Po stronie prawdy Reportaż  
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 11, - dokumentalny 
13:45 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii   
13:55 Kartka z kalendarza - muzyczny  
14:00 Święta Barbara - dramat  
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat Magazyn  
16:35 Porady medyczne 
 Bonifratrów Magazyn  
17:00 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło”
17:05 Don Hoppe - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery   
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczne  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczne  
19:30 Superksięga odc. 10 s. 2 - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Głos Polski - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
22:00 Fryderyk Chopin i jego muzyka 
 odc. 3 
22:25 Kartka z kalendarza - muzyczny  
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat Magazyn  
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

05:45 Na dobre i na złe 
 odc. 707 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 11 s. 1 
07:20 Na sygnale odc. 58 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4654  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 57 
11:25 Rodzinka.pl odc. 85 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1864 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 135 - serial 
14:00 Sekrety budapesztańskich jaskiń 
 - dokumentalny 
14:55 Na dobre i na złe 
 odc. 707 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła odc. 9 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 86 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 59 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1864 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1865 - serial 
20:45 Deutschland 83 odc. 4 - serial 
21:40 Zawód: Amerykanin 
 odc. 10 - serial 
22:40 Za marzenia odc. 10 - serial 
23:40 Młoda i piękna - dramat 
01:25 American Pie - komedia

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 4 

07:50 Doradca smaku  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2251 

10:55 Ukryta prawda odc. 915 - serial  

12:00 Szkoła odc. 567 - serial  

13:00 19+ odc. 268 - serial  

13:30 Szpital odc. 804 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 568 - serial  

16:30 19+ odc. 269 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 916 - serial  

18:00 Szpital odc. 805 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5313 reporterów 

20:10 Doradca smaku  

20:15 Na Wspólnej odc. 2681 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 167,  

21:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 17  

22:30 Nigdy w życiu! - - komedia 

00:45 Krucjata Bourne’a - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 682 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 465 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 466 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 37 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 810 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 161 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 727 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2693 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 773 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3634 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 235 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 225 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2694 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 201 - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 118 
21:10 Przyjaciółki odc. 134 - serial 
22:10 Wyjdź za mnie odc. 9 
23:30 Błękitna laguna: Przebudzenie 
 - przygodowy

22:10 Lucyfer 18:00 Policjantki 
i policjanci

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 16:30 Chuligan literacki 13:45 Sensacje XX wieku

18:35 Rodzinka.pl 08:00 Dzień Dobry TVN 19:30 Świat według 
Kiepskich

Po kilkunastu latach pożycia mąż oznajmia 
Judycie Kozłowskiej, że odchodzi do innej. Kobieta 
zaczyna życie od nowa. Musi się uporać nie tylko z 
upokorzeniem, ale i z problemami fi nansowymi.

Trwają przygotowania do ślubu Jima i Michelle. 
Narzeczeni nie mogą liczyć na wsparcie przyjaciół, 
którzy myślą tylko o wieczorze kawalerskim. Na 
domiar złego rywalizują o względy druhny panny 
młodej.

„American Pie: wesele”
(2003r.) TV Puls 20:00

„Nigdy w życiu!”
(2004r.) TVN 22:30



Piątek, 18 maja 2018

17:55 Leśniczówka

06:25 Elif odc. 245 - serial  
07:20 Komisariat odc. 4 - serial 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczne  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Ojciec Mateusz odc. 249 - serial  
10:10 Klan odc. 3311  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 4 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:25 Agropogoda Pogoda 
12:35 Rok w zagrodzie odc. 3 
12:50 24 godziny na równiku 
 - dokumentalny 
13:45 Elif odc. 246 - serial 
14:45 Korona królów odc. 81 - serial  
15:15 Alarm! Magazyn reporterów  
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Wiktoria odc. 4 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Leśniczówka odc. 23 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 24 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 33
21:30 Big Music Quiz odc. 11,  
21:30 Big Music Quiz odc. 11,  
22:45 Korzenie odc. 8 - miniserial

05:20 Ukryta prawda odc. 230 - serial 

06:25 Szpital odc. 317 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 36 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 592 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 37 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 491 - serial 

14:55 Szpital odc. 318 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 12 s. 4 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 593 - serial 

20:00 Klejnot Nilu - przygodowy 

22:15 Strefa zrzutu - sensacyjny 

00:25 Strzelec odc. 7 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 93 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 3 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 4 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 10 - serial  

09:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial  

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 33 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 34 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 11 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial 

13:00 Galileo odc. 684 

14:00 Galileo odc. 685 

15:00 Detektywi w akcji 

 odc. 166 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 136 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 137 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 418 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 419 - serial 

20:00 Podróż do piekła Horror 

21:50 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 197 - serial 

22:50 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 198 - serial 

23:55 Strażnik pokoju - sensacyjny

06:00 To moje życie! odc. 292 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 59 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 36 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 67 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 37 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
20:00 Mściciel - sensacyjny 
21:50 Zabójczy cel  - thriller 
23:45 Patrol - sensacyjny

08:00 Studio Kultura - rozmowy  
08:20 Pierwsze fi lmy mistrzów 
 dokumentu odc. 8 
08:25 Jak co dzień... - krótkometrażowy 
08:35 Uwertura - krótkometrażowy 
08:45 Pierwsze fi lmy mistrzów 
 dokumentu odc. 8 
08:50 Urząd - krótkometrażowy 
08:55 Jutro. 31 kwietnia - 1 maja 1970 
 - krótkometrażowy 
09:00 Pierwsze fi lmy mistrzów 
 dokumentu odc. 8 
09:05 Absolutorium - krótkometrażowy 
09:30 Informacje kulturalne 
09:50 Engagement - obyczajowy 
11:00 Syzyfowe prace odc. 6 - serial 
12:10 Stara baśń. Kiedy słońce 
 było bogiem odc. 1 - serial 
13:00 Studio Kultura - rozmowy  
13:25 Wratislavia Cantans 2008 
 - koncert 
14:25 Docent H. - obyczajowy 
15:00 Pegaz odc. 73 kulturalny 
16:05 Fachowiec - dramat 
18:10 Kraina duchów, świat oczami 
 plemienia Ju’Hoansi 
 - dokumentalny 
19:40 Informacje kulturalne
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 97,  
20:05 Świadek oskarżenia - kryminalny 
22:05 Tygodnik kulturalny 
22:55 Dziennik fi lozofa odc. 139

06:50 Był taki dzień odc. 566 - - felieton 
07:00 Tońko, czyli legenda o ostatnim 
 baciarze - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 91 
08:40 Ukryte skarby odc. 7 - reportaż 
09:10 Korona królów odc. 17 - serial  
09:40 Korona królów odc. 18 - serial  
10:15 Śladami zbrodni i walki 1944-
1956 odc. 13 - serial  
10:40 Podróże z historią odc. 38 
11:15 Taśmy bezpieki odc. 50 
 - dokumentalny 
11:50  kontrolowana z Sylwestrem 
 Chęcińskim - dokumentalny 
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:40 Sensacje XX wieku odc. 166  
14:10 Sensacje XX wieku odc. 167  
14:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 8 - serial 
15:20 Opowieść o Indiach odc. 3, 
 - dokumentalny  
16:25 Panna Madonna, legenda 
 tych lat - dokumentalny 
17:25 Dziedzictwo zatrzymane 
 w pocztówce - reportaż 
17:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 3 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 185 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 186 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 38 - reportaż 
20:30 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 1 - serial 
21:35 Korona królów odc. 19 - serial 
22:10 Korona królów odc. 20 - serial 
22:40 Szerokie tory odc. 100 
23:20 Generał Anders i jego armia 
 - dokumentalny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Superksięga odc. 10 s. 2 - serial  
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień   
09:45 Duc in altum   
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczne  
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 7 - serial 
11:50 Jan Paweł II (1978-2005) 
 - dokumentalny 
12:00 Eucharystia w II rocznicę 
 konsekracji sanktuarium NMP 
 GNE i Św. JPII w Toruniu  
14:00 Kaplica Pamięci Reportaż 
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia  
15:20 Mocni w wierze   
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Siódmy sakrament  
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 9 - serial  
17:00 Fundusze Europejskie - dostępne 
 dla wszystkich odc. 3 
 - edukacyjny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczne  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczne  
19:30 Latający dom  - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
22:00 Głos serca odc. 14 - serial 
22:40 Jan Paweł II i prymas Stefan 
 kardynał Wyszyński 
 - dokumentalny

06:00 Za marzenia odc. 10 - serial 
06:50 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 9 - serial 
07:20 Na sygnale odc. 59 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4655  
11:00 Panorama  
11:10 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 58 
11:25 Rodzinka.pl odc. 86 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1865 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 136 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie 
 odc. 150, - publicystyczne 
14:25 Zakupy pod kontrolą 
 odc. 8, - poradnikowy 
14:55 Za marzenia odc. 10 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła odc. 10 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 87 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 60 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1865 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1866 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 102 s. 8 - serial 
21:45 Rodzinka.pl odc. 236 s. 12 
 - serial 
22:25 La La Poland odc. 4,  
23:20 Iskander odc. 1 - serial

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 4 

07:50 Doradca smaku  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2252 

10:55 Ukryta prawda odc. 916 - serial  

12:00 Szkoła odc. 568 - serial  

13:00 19+ odc. 269 - serial  

13:30 Szpital odc. 805 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 569 - serial  

16:30 19+ odc. 270 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 917 

 - serial  

18:00 Szpital odc. 806 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5314 reporterów 

20:00 Transformers - science fi ction 

23:00 Zimne światło dnia - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 683 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 467 - serial 
09:30 SuperPies odc. 11, - poradnikowy  
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 38 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 811 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 162 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 728 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2694 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 774 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3635 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 236 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 226 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2695 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:40 Sopot przed Festiwalem  
20:10 Seksmisja - komedia 
22:45 Szklana pułapka III - sensacyjny 
01:40 Prześladowca III 
 odc. 3 s. 1 - thriller

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

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

- boso przez świat

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

Dwie walczące ze sobą rasy inteligentnych robotów 
wysyłają na Ziemię swoich przedstawicieli. Ci 
mają przechwycić zaginione przed wiekami 
źródło mocy i zapewnić zwycięstwo jednej ze 
stron konfl iktu.

W sierpniu 1991 roku dwaj śmiałkowie, Maks 
i Albert, dobrowolnie poddają się hibernacji. Budzą 
się w 2044 r. jako jedyni przedstawiciele rodzaju 
męskiego, który wyginął.

„Transformers”
(2007r.) TVN 20:00

„Seksmisja”
(1983r.) Polsat 20:10



Sobota, 19 maja 2018

17:25 Jaka to melodia?

05:55 Sprawa dla reportera   
06:55 Weterynarze z sercem 
 odc. 40 - serial 
07:25 Pełnosprawni Magazyn sportowy 
07:50 Rok w ogrodzie - poradnikowy 
08:10 Rok w ogrodzie extra 
 - poradnikowy 
08:35 Jaka to melodia?   
09:10 Studio Raban odc. 30 
09:35 Rodzinny ekspres odc. 33
 - poradnikowy 
10:00 Zakochaj się w Polsce odc. 69 
10:30 Spis treści - rozmowy z Andrzejem 
Doboszem odc. 7 - publicystyczne 
10:40 Trzecia połowa odc. 9 - serial  
11:40 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 33,   
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 9 - serial  
13:35 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 183 kulinarny 
14:05 Ojciec Mateusz odc. 249 - serial  
15:05 Wojenne dziewczyny 
 odc. 22 - serial wojenny  
15:55 Korona królów odc. 78 - serial  
16:25 Korona królów odc. 79 - serial  
16:50 Zapowiedź Teleexpressu  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Od Opola do Opola odc. 6,  
18:55 Orły Nawałki odc. 6 - serial 
19:30 Wiadomości  
19:53 Pogoda  
19:55 Bayern Monachium - Eintracht 
 Frankfurt  - piłka nożna  
20:50 Bayern Monachium - Eintracht 
 Frankfurt  - piłka nożna  
22:25 Trzecia połowa odc. 10 - serial 
22:45 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 7, - publicystyczne  
23:00 Życzenie śmierci V - sensacyjny

05:45 Ukryta prawda odc. 231 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Przyjaciele odc. 40 - serial 

09:25 Przyjaciele odc. 41 - serial 

09:55 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 4 - serial 

10:55 Przepis na życie 

 odc. 9 s. 4 - serial 

11:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 2 - serial 

12:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 2 - serial 

13:50 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 2 - serial 

14:50 Książę i ja III: Królewski miesiąc 

 miodowy - komedia 

16:45 Podróż przedślubna - - komedia 

19:00 Lemur zwany Rollo - komedia 

21:00 Ocean’s 13 - komedia kryminalna 

23:40 Kobieta na topie - - komedia 

06:00 Interwencja Magazyn reporterów 
06:20 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 43 - serial 
06:50 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 44 - serial 
07:20 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 45 - serial 
07:50 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 46 - serial 
08:20 Tom i Jerry Show odc. 12 - serial 
08:50 Tom i Jerry Show odc. 13 - serial 
09:25 Skrzaty - animowany 
11:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 415 - serial 
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 416 - serial 
13:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 417 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 179 policyjny 
15:00 Mali agenci 
 - komedia sensacyjna 
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 418 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 419 - serial 
19:00 Galileo odc. 686 
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 17 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 199 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 200 - serial 
23:10 Chappie - sensacyjny

06:00 Skorpion odc. 14 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 59 s. 3 

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 21 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 22 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 42 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 43 s. 2 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 44 s. 2 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 45 s. 2 - serial 

13:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 46 s. 2 - serial 

14:35 Księga dżungli. Opowieść 

 Mowgliego - przygodowy 

16:00 Zabójcza - sensacyjny 

18:00 Elektra - sensacyjny 

20:00 Mechanik: Prawo zemsty 

 - sensacyjny 

21:50 Arena  - thriller 

23:45 American Pie: wesele - komedia

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 23 - serial 

09:05 Historia festiwali opolskich odc. 4 

09:50 Odyseja fi lmowa odc. 12 - serial 

11:10 Hannah Arendt - biografi czny 

13:10 Żeniac - komedia 

14:35 Blok. Literatura odc. 5, 

 - dokumentalny 

15:35 SpringBreak Festiwal 2018 

 - reportaż 

16:10 Filmy Billy’ego Wildera 

 odc. 2 fi lmowy 

16:20 Pół żartem, pół serio - komedia 

18:25 Dranie w kinie odc. 29 

19:00 Legendy rocka odc. 60 - serial 

19:25 Legendy rocka odc. 61 - serial 

20:00 Ali - biografi czny 

22:40 Albo Inaczej  - koncert 

23:55 Lokis. Rękopis profesora 

 Wittembacha Horror 

01:45 Ali - biografi czny

06:50 Był taki dzień odc. 567 - felieton 
07:00 Maryla - dokumentalny 
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 11 
08:25 Podwodna Polska 
 odc. 31 - reportaż 
09:00 Sposób na Alcybiadesa odc. 1 
 - serial młodzieżowy 
10:05 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 174 kulinarny  
10:40 Wielki test. Giganci ducha Quiz 
12:00 Sprint przez historię Przemysława 
 Babiarza odc. 5 
12:35 Złoto Jukonu odc. 2 - serial 
13:35 Szerokie tory odc. 119 
14:15 Wielka gra odc. 130,  
15:40 Spór o historię odc. 178 
16:20 Chłopski Skarga - dokumentalny 
17:20 Marzyciele odc. 3 - reportaż 
17:50 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 10 - serial 
18:50 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 2, - dokumentalny  
19:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 12 
20:30 Ekstradycja odc. 5 s. 3 - serial 
21:40 Feliks Selmanowicz ps. 
 Zagończyk - dokumentalny 
22:30 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 3, - dokumentalny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:00 Santkuarium Maryi Matki Słowa 
 w Kibeho w Rwandzie 
 - dokumentalny 
09:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień   
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczne  
12:50 Porady medyczne 
 Bonifratrów Magazyn  
13:20 Siódmy sakrament   
13:45 Ocalić od zapomnienia   
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Głos serca odc. 14 - serial  
14:40 Kaplica Pamięci Reportaż  
15:30 Wierzę w Boga   
15:45 Spotkania z ekologią 
 odc. 18 ekologiczny  
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Festiwal Seniorów przy 
 Sanktuarium NMP Gwiazdy 
 Nowej Ewangelizacji 
 i Św. Jana Pawła II w Toruniu   
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczne  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczne  
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza   
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
22:00 Brat naszego Boga 
 - spektakll teatralny 

05:40 Koło fortuny  
06:15 Na sygnale odc. 190 - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1862 - serial 
07:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1863 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:40 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 69 
10:50 Pogoda - fl esz Pogoda 
10:55 M jak miłość odc. 1372 - serial 
11:55 M jak miłość odc. 1373 - serial 
12:50 Przeprowadzki zwierząt 
 odc. 1, - dokumentalny 
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:20 XXI Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2015 
 odc. 1 - kabaret 
16:20 Rodzinka.pl 
 odc. 236 s. 12 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę  
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 102 s. 8 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
 - felieton 
18:40 Postaw na milion  
19:35 Lajk! odc. 19 
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka odc. 24,  
20:05 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 137 - quiz 
21:35 Riviera odc. 10 - serial 
22:25 Rodzinka.pl 
 odc. 236 s. 12 - serial 
23:00 Deutschland 83 odc. 4 - serial 
00:00 Nieuchwytni - sensacyjny

05:35 Mango - Telezakupy  

07:50 Wyjątkowa chwila odc. 5  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1076 

11:00 Na Wspólnej odc. 2678 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2679 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2680 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2681 - serial  

12:50 Agent - gwiazdy odc. 13 s. 3  

13:50 MasterChef Junior odc. 10 s. 3,   

15:20 Efekt domina odc. 2 s. 5 

15:55 Kopciuszek: roztańczona historia 

 - komedia muzyczna 

17:55 Tu się gotuje! 

 odc. 10 s. 2 kulinarny  

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 17  

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5315 reporterów 

20:00 Poznaj mojego tatę - komedia 

22:15 To skomplikowane - komedia 

00:50 Noc oczyszczenia 

 - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:00 Księżniczka i żaba - animowany 

09:10 My3 odc. 47- dla dzieci i młodzieży 

09:40 My3 odc. 48- dla dzieci i młodzieży 

10:10 Ewa gotuje odc. 334 kulinarny 

10:40 Nasz nowy dom odc. 79 

11:40 Wyjdź za mnie odc. 9  

12:40 Jaś Fasola odc. 9 - serial 

13:10 Jaś Fasola odc. 11 - serial 

13:45 Mój przyjaciel Hachiko - dramat 

15:45 Kabaret na żywo odc. 40 - kabaret  

17:45 SuperPies odc. 12, - poradnikowy 

18:20 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 69 dokumentalna 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich odc. 61 - 

serial 

20:05 Epoka lodowcowa III - Era 

dinozaurów - animowany 

22:10 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 87,  

00:20 Dziecko Rosemary - miniserial

10:10 Przepis na życie 14:05 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw

08:00 Wszystkie 
stworzenia duże i małe

10:00 Okrasa łamie 
przepisy

14:35 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:05 Ewa gotuje

Sid zostaje przybranym ojcem małych tyranozaurów. 
Wkrótce jednak pojawia się ich matka, która porywa 
leniwca. Przyjaciele ruszają mu na pomoc i trafi ają 
do krainy zamieszkanej przez dinozaury.

Biznesmen o sadystycznych skłonnościach 
zbudował imperium z gladiatorami walczącymi 
na śmierć i życie. Jego najnowszy wojownik to 
strażak David Lord, porwany, uwięziony i skazany 
na walkę o życie.

„Arena”
(2011r.) TV Puls 20:50

„Epoka lodowcowa III 
- Era dinozaurów”

(2013r.) Polsat 22:00



Niedziela, 20 maja 2018

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3311  
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojskopolskie.pl Magazyn 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach  
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Ziarno odc. 662 
09:45 Gen innowacyjności odc. 6 
10:05 Weterynarze z sercem 
 odc. 41 - serial 
10:40 Leśniczówka odc. 23 - serial  
11:05 Leśniczówka odc. 24 - serial  
11:35 Spotkanie ze świętym odc. 6 
11:50 Między ziemią a niebem  
12:00 Regina Coeli  
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 7, - publicystyczne 
13:00 Błękitna Planeta II 
 odc. 3 s. 1 - serial 
14:05 Sonda 2 odc. 85 
14:30 Droga do Rosji 
 odc. 10 piłkarski 
15:55 Korona królów odc. 80 - serial  
16:25 Korona królów odc. 81 - serial  
16:50 Zapowiedź Teleexpressu  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:30 Big Music Quiz odc. 11,  
18:40 Jaka to melodia?  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 23 - serial wojenny 
21:05 Karol. Papież, który pozostał 
człowiekiem - biografi czny 
23:45 Od Opola do Opola odc. 6,   
00:35 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 7, - publicystyczne

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 45 - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 46 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 47 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 48 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 13 - serial 

08:35 Tom i Jerry Show odc. 14 - serial 

09:00 Pup Star - komedia 

10:55 Galileo odc. 685 

11:55 Galileo odc. 686 

12:55 Mali agenci II: Wyspa marzeń 

 - przygodowy 

15:05 Zabójcze tornado - science fi ction 

16:55 Miesiąc miodowy w Las Vegas 

 - komedia 

19:00 Galileo odc. 687 

20:00 Legion Horror 

22:05 Mecenas Lena Barska 

 odc. 17 - serial 

23:05 Krew za krew - western 

01:25 Galileo: Tajemnicze historie odc. 9

06:00 Skorpion odc. 15 s. 2 - serial 
07:00 Przygody Merlina 
 odc. 2 s. 3 - serial 
07:55 Najśmieszniejsi odc. 11 - kabaret 
08:55 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 3 s. 5 - serial 
09:30 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 4 s. 5 - serial 
10:10 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 5 s. 5 - serial 
10:50 Wojciech Cejrowski. Boso 
 - Meksyk/Paragwaj odc. 7 
11:20 Wojciech Cejrowski. Boso 
 - Meksyk/Paragwaj odc. 8 
12:00 Wyznania małoletniej gwiazdy 
 - obyczajowy 
13:50 Najpiękniejsze baśnie braci 
 Grimm - fantastyczny 
15:05 Najpiękniejsze baśnie braci 
 Grimm - fantastyczny 
16:30 7 krasnoludków: Las to za mało! 
 Historia jeszcze prawdziwsza 
 - komedia 
18:25 Taxi III - komedia sensacyjna 
20:00 Transporter III - sensacyjny 
22:00 Następny - sensacyjny 
23:55 Uwikłana odc. 11 - serial 
00:50 Z archiwum policji odc. 6 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 24 - serial 

09:05 Leonard Bernstein - Więcej niż 

 jedno życie - dokumentalny 

10:10 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 237, - publicystyczne 

10:40 Zezem odc. 2 - serial 

11:00 Syberiada polska - dramat

13:15 Chuligan literacki 

 odc. 81, - publicystyczne 

13:45 Nienasyceni 

 odc. 25, - publicystyczne 

14:20 Fidelio Opera 

16:50 Rzecz Polska odc. 2 

17:15 Niedziela na czterech łapach 

 odc. 528,  

18:05 Pies na środku drogi 

 - obyczajowy 

18:55 Duże zwierzę - obyczajowy 

20:20 Jasminum - obyczajowy 

22:15 Scena alternatywna 

 odc. 59 - muzyczny 

22:50 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 237, - publicystyczne 

23:30 Mały lalkarz - dokumentalny 

00:30 Jazz & the Philharmonic  

 - koncert

06:50 Był taki dzień odc. 568 - felieton 
06:55 Jak powstali Skaldowie 
 - dokumentalny 
07:30 Podróże z historią odc. 38 s. 4 
08:10 Non possumus. Prymas Stefan 
 Wyszyński odc. 1, - dokumentalny 
09:15 Siedlisko odc. 9 - serial 
10:15 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 179 kulinarny 
10:45 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 3, - dokumentalny 
11:50 Dzikie Chiny odc. 3 - serial 
12:55 Afryka odc. 5 - serial 
13:55 Szerokie tory odc. 51 
14:35 Antek policmajster - komedia 
16:20 Wielka gra odc. 131,  
17:20 Ex libris Magazyn 
17:45 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 11 - serial 
18:40 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 1 - serial 
19:45 Bo oszalałem dla niej - komedia 
21:40 Wielki test. Polacy stulecia 
 odc. 1 - quiz 
23:15 Śmieciarz odc. 1 - serial 
00:55 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 3, - dokumentalny  
02:00 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 3, - dokumentalny

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
08:25 Święty na każdy dzień   
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczne  
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 - dla dzieci
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza   
09:30 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczne  
09:35 Jan Paweł II - animowany 
10:00 Msza św. z okazji Zesłania 
 Ducha Świętego z Watykanu  
12:00 Regina Coeli z Ojcem 
 świętym Franciszkiem  
12:20 Wieś - to też Polska - rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
13:50 100 cudownych miejsc na 
 świecie - serial 
14:00 Psalmy Józefa  - koncert  
15:30 Promień z Fatimy Reportaż 
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10  - koncert życzeń - muzyczny  
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczne  
19:25 Retrospekcja - publicystyczne  
19:30 Moja katolicka rodzina  - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Cuda Jezusa odc. 8 - serial 
22:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn

05:35 Koło fortuny  
06:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1864 - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1865 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1866 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:40 W poszukiwaniu nowej Ziemi 
 odc. 2, - dokumentalny 
11:40 Droga do Rosji odc. 9 piłkarski 
12:20 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 137 - quiz 
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:15 Rodzinka.pl 
 odc. 235 s. 12 - serial 
15:45 Rodzinka.pl 
 odc. 236 s. 12 - serial 
16:15 Na dobre i na złe 
 odc. 707 - serial 
17:10 Zakupy pod kontrolą 
 odc. 9, - poradnikowy 
17:40 Panorama  
17:45 LOTTO Ekstraklasa  
 - piłka nożna  
17:50 LOTTO Ekstraklasa 
 - piłka nożna  
20:45 Nieuchwytni - sensacyjny 
22:30 Świetliki w ogrodzie - dramat 
00:20 Bilet na Księżyc - komedia

05:45 Mango - Telezakupy  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1077 

11:00 Co za tydzień odc. 850 

11:50 Iron Majdan odc. 10,   

12:50 Diagnoza odc. 13 s. 2 - serial  

13:50 Druga szansa 

 odc. 10 s. 5 - serial  

14:50 Transformers 

 - science fi ction  

17:50 Wyjątkowa chwila odc. 6  

18:00 Ugotowani odc. 8 s. 12 

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5316 reporterów 

20:00 Zapowiedź  - thriller 

22:30 Kontrabanda - sensacyjny 

00:55 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 17

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 4 - serial dla dzieci 
08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 5 - serial dla dzieci 
08:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 6 - serial dla dzieci 
09:15 Zakochany Madagaskar 
 - animowany 
09:45 Mój brat niedźwiedź - animowany 
11:40 Dr Dolittle i pies prezydenta 
 - komedia 
13:30 Epoka lodowcowa III - Era 
 dinozaurów - animowany  
15:40 Twoja twarz brzmi znajomo 
 odc. 87,   
17:35 Nasz nowy dom odc. 118 
18:40 Aż chce się żyć odc. 5 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Państwo w państwie odc. 273
 - publicystyczne 
20:00 W rytmie serca odc. 26 - serial 
21:05 Kabaret na żywo Kabaret i satyra 
23:05 Rewers - komedia 
01:15 Deadpool - sensacyjny

05:45 Ukryta prawda odc. 232 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Biuro odc. 3 - serial 

09:25 Biuro odc. 4 - serial 

09:55 Przepis na życie odc. 10 s. 4 - serial 

10:55 Przepis na życie odc. 11 s. 4 - serial 

11:55 Przepis na życie odc. 12 s. 4 - serial 

12:55 Zaklinaczka duchów odc. 12 - serial 

13:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 2 - serial 

14:55 Klejnot Nilu - przygodowy 

17:10 Książę i ja IV: W krainie słoni 

 - komedia 

19:00 Lucyfer odc. 12 s. 2 - serial 

20:00 Od kołyski aż po grób - sensacyjny 

22:10 Strzelec odc. 8 s. 1 - serial 

23:05 Kroll - sensacyjny 

01:20 Moc magii odc. 134

09:55 Przepis na życie 10:55 Galileo

08:55 Co ludzie powiedzą? 18:55 Duże zwierzę 09:15 Siedlisko

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

Maya Dolittle, która potrafi  rozmawiać ze zwierzętami, 
otrzymuje od prezydenta Stanów Zjednoczonych 
zadanie okiełznania jego nieposłusznego psa. 
Dziewczyna wyrusza do Białego Domu.

Dzieci mają narysować, jak będzie wyglądał świat za 
50 lat. Dziewczynka oddaje kartkę zapisaną cyframi. 
Pół wieku później astrofi zyk stwierdza, że owe cyfry 
oznaczają daty katastrof.

„Zapowiedź”
(2009r.) TVN 20:00

„Dr Dolittle i pies prezydenta”
(2008r.) Polsat 11:40



Poniedziałek, 21 maja 2018

18:00 Klan

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 246 - serial  
07:20 Komisariat odc. 5 - serial 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczne  
08:40 Jaka to melodia?   
09:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 9 - serial  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 61 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda Pogoda 
12:35 Błękitna Planeta II odc. 3 - serial  
13:50 Elif odc. 247 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 183 kulinarny  
15:15 Alarm! Magazyn reporterów  
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Leśniczówka odc. 23 - serial  
16:15 Leśniczówka odc. 24 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3312 
18:30 Korona królów odc. 82 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:35 Śmierć rotmistrza Pileckiego 
 - spektakl teatralny 
22:00 Warto rozmawiać 
 - publicystyczne  
23:05 Splendor Festiwalu Filmowego 
 w Cannes - dokumentalny

05:20 Ukryta prawda odc. 233 - serial 

06:25 Szpital odc. 318 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 37 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 12 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 593 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 38 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 492 - serial 

14:55 Szpital odc. 319 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 13 s. 4 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 7 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 594 - serial 

20:00 Strefa zrzutu - sensacyjny 

22:10 Biuro odc. 5 - serial 

22:45 Biuro odc. 6 - serial 

23:20 Węże w samolocie  - thriller 

01:35 Moc magii odc. 135

06:00 Detektywi w akcji 
 odc. 104 - serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 4 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 5 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 11 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 35 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 36 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 12 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 167 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 101 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 168 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 138 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 139 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 419 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 420 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 201 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 14 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 1 - serial 
22:00 Galileo odc. 686 
23:00 Galileo odc. 687 
00:00 Strażnik pokoju - sensacyjny

06:00 To moje życie! odc. 293 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 60 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 37 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 68 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 38 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial 
20:00 Uciec, ale dokąd? - sensacyjny 
21:55 Mściciel - sensacyjny 
23:35 Elektra - sensacyjny

08:00 Studio Kultura - rozmowy  
08:15 Rzecz Polska odc. 2 
08:30 Zezem odc. 7 - serial 
08:55 Fachowiec - dramat 
11:00 Stara baśń. Kiedy słońce było 
 bogiem odc. 2 - serial 
12:00 Stara baśń. Kiedy słońce było 
 bogiem odc. 3 - serial 
13:00 Studio Kultura - rozmowy  
13:20 Porcelana w składzie słonia 
 - obyczajowy 
14:20 Niepochowany - dramat 
16:35 Niedziela na czterech 
 łapach odc. 528,  
17:30 Babcia Gandzia 
 - komedia kryminalna 
19:05 Love, love - dokumentalny 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Blok. Generacje 
 odc. 6, - dokumentalny 
21:00 Jasminum - obyczajowy 
23:05 Polskie fi lmy amerykańskie  
23:10 Zabawa - krótkometrażowy 
23:20 Holden - krótkometrażowy 
23:30 Polskie fi lmy amerykańskie  
23:33 Kirk Douglas - krótkometrażowy 
23:40 Gorączka mleka 
 - krótkometrażowy 
23:55 Polskie fi lmy amerykańskie  
23:59 Morderczy pościg - animowany 
00:10 Dziennik fi lozofa odc. 140 
00:20 Ślimaki - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 569 - - felieton 
07:00 Panna Madonna, legenda tych 
 lat - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 92 
08:35 Ukryte skarby odc. 11 - reportaż 
09:05 Korona królów odc. 19 - serial 
09:40 Korona królów odc. 20 - serial 
10:40 Złoto Jukonu odc. 2 - serial  
11:35 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 38 - reportaż 
12:05 Urodzony po raz trzeci - wojenny 
13:50 Sensacje XX wieku odc. 185  
14:20 Sensacje XX wieku odc. 186  
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 43 - serial 
15:20 Spór o historię odc. 9 
15:55 Afryka odc. 5 - serial  
17:00 Ex libris Magazyn 
17:25 Flesz historii Magazyn 
17:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 4 - serial 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 89 
19:35 Sensacje XX wieku odc. 90 
20:10 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:40 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 3 - serial 
21:40 Korona królów odc. 21 - serial 
22:10 Korona królów odc. 22 - serial 
22:45 Do wolnego świata... 
 - dokumentalny 
23:50 Jerzy Popiełuszko - posłaniec 
 prawdy - dokumentalny  
01:35 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 92

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Wieś - to też Polska - rolniczy
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczne  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Młodzi Światu  
11:50 Retrospekcja - publicystyczne  
11:50 Retrospekcja - publicystyczne  
11:55 Święty na każdy dzień   
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Konzentrationslager Flossenburg 
 - dokumentalny 
13:05 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
13:15 Kartka z kalendarza - muzyczny  
13:20  - koncert życzeń - muzyczny  
14:10 Serce bohatera - obyczajowy 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Sanktuaria polskie   
16:30 Zew natury - serial  
16:55 Świadkowie - serial  
17:20 Święty na każdy dzień   
17:20 Święty na każdy dzień   
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w sanktuarium pw. Św. Antoniego 
 w Radecznicy.  
19:45 Jay Jay Odrzutowiec  - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczne  
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 74 - serial  
23:05 Jestem gotowy na wszystko... 
 - dokumentalny

05:25 Koło fortuny  
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 102 s. 8 - serial 
07:00 Coś dla Ciebie odc. 140 
 - publicystyczne 
07:20 Na sygnale odc. 60 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 59 
11:25 Rodzinka.pl odc. 87 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1866 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 137 - serial 
14:00 W poszukiwaniu nowej Ziemi 
 odc. 2, - dokumentalny 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 102 s. 8 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła odc. 11 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 88 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 61 - serial 
19:35 Barwy szczęścia
  odc. 1866 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1867 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 36 - - felieton 
20:50 M jak miłość odc. 1374 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Za marzenia odc. 11 - serial 
22:50 Tylko jedno spojrzenie 
 odc. 3 - serial 
23:55 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 290 s. 14 - serial 

05:50 Uwaga! odc. 5316 reporterów  
06:15 Mango - Telezakupy  
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 12 s. 2, - poradnikowy 
07:55 Akademia ogrodnika 
 odc. 12, - poradnikowy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2253 
10:55 Tu się gotuje! 
 odc. 10 s. 2 kulinarny  
11:00 Ukryta prawda odc. 917 - serial  
12:00 Szkoła odc. 569 - serial  
13:00 19+ odc. 270 - serial  
13:30 Szpital odc. 806 - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 14 
15:30 Szkoła odc. 570 - serial  
16:30 19+ odc. 271 - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 918 - serial  
18:00 Szpital odc. 807 - serial  
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:50 Uwaga! odc. 5317 reporterów 
20:10 Doradca smaku  
20:15 Na Wspólnej odc. 2682 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 168,  
21:30 Projekt Lady odc. 1 s. 3  
22:30 Sekrety lekarzy odc. 1 s. 4 
23:30 Zapowiedź  - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

08:00 Trudne sprawy odc. 684 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 468 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 470 - serial 

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 39 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 812 - serial 

12:00 Gliniarze odc. 163 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 729 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2695 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 775 - serial 

15:50 Wydarzenia  

16:10 Pogoda  

16:15 Interwencja odc. 3636 reporterów 

16:30 Na ratunek 112 odc. 237 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 227 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2696 - serial 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich - serial 

20:10 Deadpool - sensacyjny  

22:35 Korpus weteranów  - thriller

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

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 

11:00 Stara baśń. Kiedy 
słońce było bogiem 13:50 Sensacje XX wieku

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

Bracia Pete i Terry są szeryfami. Razem otrzymują 
pozornie proste zadanie, mają eskortować więźnia 
Earla Leedy’ego, hakera. W trakcie lotu samolotem 
dochodzi do zamachu terrorystycznego.

Wade Wilson, były żołnierz służb specjalnych, 
dowiaduje się, że ma raka. Zgadza się na nielegalny 
eksperyment, który daje mu moc samouzdrawiania, 
ale nieodwracalnie niszczy jego życie.

„Deadpool”
(2016r.) Polsat 20:10

„Strefa zrzutu”
(1994r.) TVN 7 20:00
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18:30 Korona królów

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 247 - serial  
07:20 Komisariat odc. 6 - serial 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczne  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 33,   
10:10 Klan odc. 3312  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 62 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda Pogoda 
12:35 To się opłaca Magazyn 
12:50 24 godziny na Morzach 
 Południowych - bitwa o życie 
 - dokumentalny 
13:45 Elif odc. 248 - serial 
14:45 Korona królów odc. 82 - serial  
15:15 Alarm! Magazyn reporterów  
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Wiktoria odc. 5 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3313 
18:30 Korona królów odc. 83 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:30 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 6 - serial 
21:50 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 10 - serial 
22:50 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 9 - serial 
23:50 Labirynt odc. 4 - serial

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1136 - serial 

06:25 Szpital odc. 319 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 38 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 13 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 594 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 39 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 493 - serial 

14:55 Szpital odc. 320 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 1 s. 5 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 8 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 595 - serial 

20:00 Władza -  - thriller 

22:20 Infi ltracja  - thriller 

01:30 American Horror Story: 

 Asylum odc. 12 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji 
 odc. 105 - serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 5 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 6 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 12 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 37 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 38 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 13 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 169 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 102 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 170 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 140 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 141 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 420 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 421 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 202 - serial 
21:00 Kronika opętania Horror 
23:00 Bokser z Brooklynu - dramat 
01:30 STOP Drogówka 
 odc. 179 policyjny

06:00 To moje życie! odc. 294 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 61 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 38 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 69 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 12 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 39 s. 3 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial 
20:00 Transporter III - sensacyjny 
22:00 Mechanik: Prawo zemsty 
 - sensacyjny 
23:50 Ip Man 3 - biografi czny

08:00 Studio Kultura - rozmowy  

08:10 SpringBreak Festiwal 2018 

 - reportaż 

08:45 Informacje kulturalne

09:00 Rzecz Polska odc. 2 

09:25 Babcia Gandzia 

 - komedia kryminalna  

11:00 Ziemia obiecana odc. 1 - serial 

12:10 Ziemia obiecana odc. 2 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy  

13:30 Wenecja - obyczajowy 

15:40 Tygodnik kulturalny 

16:35 Pamiętnik znaleziony w garbie 

 - dramat 

18:35 Argentyńska lekcja 

 - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wakacje w Acapulco 

 - spektakl teatralny 

21:00 Dezerterzy odc. 81, 

 - publicystyczne 

21:35 Dziennik fi lozofa odc. 141 

21:45 Dope - komedia kryminalna 

23:40 Dziewczyna z szafy 

 - komediodramat 

01:20 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień - felieton 
07:00 Bitwa o Monte Cassino 1944 
 - dokumentalny 
08:10 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 1 
08:40 Ukryte skarby odc. 12 - - reportaż 
09:10 Korona królów odc. 21 - serial  
09:40 Korona królów odc. 22 - serial  
10:15 Dziedzictwo zatrzymane 
 w pocztówce - reportaż  
10:40 Antek policmajster - komedia  
12:20 Marzyciele odc. 3 - - reportaż  
12:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:25 Sensacje XX wieku odc. 89  
13:55 Sensacje XX wieku odc. 90  
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 61 - serial 
15:05 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 3 - serial  
16:05 Legenda 27. Wołyńskiej Dywizji 
 Piechoty AK - dokumentalny 
17:00 Archiwum zimnej wojny 
 odc. 4 - dokumentalny 
18:00 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 5 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 179 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 180 
19:55 Jak było? odc. 11
 - publicystyczne 
20:35 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
21:05 Klub profesora Tutki 
 odc. 10 - serial 
21:25 Korona królów odc. 23 - serial 
22:00 Korona królów odc. 24 - serial 
22:35 Zanim będzie za późno 
 - dokumentalny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial  
09:30 Moje leczenie wodą 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczne  
10:45 Zew natury - reportaż  
11:05 Mocni w wierze   
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Grunt to droga odc. 1 
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Święta Rita z Casci - przejmująca 
 droga wiary - dokumentalny 
13:25 Ikona Miłości - dokumentalny 
14:05 Dziesięć przykazań 
 odc. 74 - serial  
15:00 Edward Stachura z tego świata 
 - dokumentalny 
15:45 Kartka z kalendarza - muzyczny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Jestem mamą Poradnik  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki Magazyn  
17:00 Głos z Brukseli 
 odc. 1, - publicystyczne  
17:10 Prosto o gospodarce 
 - ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczne  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  

05:30 Koło fortuny  
06:05 M jak miłość odc. 1374 - serial 
07:00 Program ekumeniczny  
07:20 Na sygnale odc. 61 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 60 
11:20 Rodzinka.pl odc. 88 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1867 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 138 - serial 
14:00 Cuda z odzysku - urządź 
 mieszkanie za darmo odc. 2,  
14:55 M jak miłość odc. 1374 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:15 Czarna Perła odc. 12 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 89 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 62 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1867 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1868 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 11 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1375 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
 Magazyn publicystyczny  
23:00 Zabójczy wirus - dokumentalny

05:40 Mango - Telezakupy  

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:50 Doradca smaku  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2254 

10:55 Ukryta prawda odc. 918 - serial  

12:00 Szkoła odc. 570 - serial  

13:00 19+ odc. 271 - serial  

13:30 Szpital odc. 807 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 14 

15:30 Szkoła odc. 571 - serial  

16:30 19+ odc. 272 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 919 - serial  

18:00 Szpital odc. 808 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5318 reporterów 

20:10 Doradca smaku  

20:15 Na Wspólnej odc. 2683 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 169,  

21:30 Kuba Wojewódzki odc. 14 s. 12 

22:30 Grawitacja - science fi ction 

00:20 Efekt domina odc. 2 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 685 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 472 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 475 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 40 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 813 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 164 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 730 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2696 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 776 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3637 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 238 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 228 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2697 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:40 Zbigniew Wodecki. Wspomnienie 
 - reportaż 
20:10 Inwazja: Bitwa o Los Angeles 
 - science fi ction  
22:40 Adrenalina II - Pod napięciem 
 - sensacyjny 
00:45 Drużyna A - komedia sensacyjna

06:25 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 15:40 Tygodnik kulturalny 08:10 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

18:35 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Były komandos, a obecnie kurier do zadań 
specjalnych, Frank Martin, otrzymuje nietypowe 
zlecenie. Ma bezpiecznie przewieźć z Marsylii do 
Odessy Walentynę, córkę ważnego ukraińskiego 
urzędnika.

Były nowojorski policjant Billy Taggart otrzymuje 
zlecenie od burmistrza Nowego Jorku Nicholasa 
Hostetlera. Ma uzyskać dowody na to, że żona 
Hostetlera, Cathleen, zdradza męża.

„Władza”
(2013r.) TVN 7 20:00

„Transporter III”
(2008r.) TV Puls 20:00
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18:30 Korona królów

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 248 - serial  
07:20 Komisariat odc. 7 - serial 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczne  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 23 - serial wojenny  
10:10 Klan odc. 3313  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 5 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Dziki park Yellowstone 
 odc. 1 - serial 
13:45 Elif odc. 249 - serial 
14:45 Korona królów odc. 83 - serial  
15:15 Alarm! Magazyn reporterów  
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Wiktoria odc. 6 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3314 
18:30 Korona królów odc. 84 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:25 Trzecia połowa odc. 10 - serial 
20:55 Wielki test. Polacy, którzy 
 zmienili świat - quiz  
22:35 Ocaleni odc. 9 
23:40 Orły Nawałki odc. 6 - serial  
00:15 W kolejce po śmierć. Czeczeni 
 i ISIS - dokumentalny 

05:20 Ukryta prawda odc. 234 - serial 

06:25 Szpital odc. 320 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 39 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 1 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 595 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 40 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 494 - serial 

14:55 Szpital odc. 321 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 2 s. 5 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 9 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 596 - serial 

20:00 42: Prawdziwa historia 

 amerykańskiej legendy 

 - biografi czny 

22:35 Olimp odc. 2 - serial 

23:45 Będziecie nas pamiętać - dramat

06:00 Detektywi w akcji odc. 106 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 6 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 7 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 13 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 39 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 40 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 1 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 171 - serial 

14:00 STOP Drogówka 

 odc. 103 policyjny 

15:00 Detektywi w akcji odc. 172 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 142 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 143 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 421 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 422 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 203 - serial 

21:00 Śmiertelne porachunki - dramat 

23:00 Legion - horror

06:00 To moje życie! odc. 295 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 62 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 39 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 12 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 70 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 12 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 40 s. 3 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial 
20:00 Miami Vice - sensacyjny 
22:45 Donnie Brasco - dramat

08:00 Studio Kultura - rozmowy  

08:15 Dzika muzyka odc. 18 

 - muzyczny 

08:45 Informacje kulturalne Wiadomości 

09:00 Pamiętnik znaleziony w garbie 

 - dramat  

11:00 Ziemia obiecana odc. 3 - serial 

12:10 Ziemia obiecana odc. 4 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy  

13:20 Zmartwychwstanie Offl anda 

 - nowele fi lmowe 

13:55 Big Bang - obyczajowy 

15:40 Dranie w kinie odc. 29 

16:20 Cwał - komedia 

18:20 Aktorka - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne Wiadomości 

20:00 Samba - komedia 

22:10 Pegaz odc. 74 kulturalny 

23:05 Dziennik fi lozofa odc. 142 

23:15 Jedna scena odc. 30 kulturalny 

23:35 Egoiści - dramat 

01:35 Performance odc. 79, 

 - artystyczny

06:50 Był taki dzień odc. 571 - - felieton 
07:00 Legenda 27. Wołyńskiej Dywizji 
 Piechoty AK - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 2 
08:35 Ukryte skarby odc. 16 - - reportaż 
09:10 Korona królów odc. 23 - serial  
09:45 Korona królów odc. 24 - serial  
10:25 Dzikie Chiny odc. 3 - serial  
11:20 Spór o historię odc. 16 
12:25 Opowieść o Indiach 
 odc. 4, - dokumentalny 
13:30 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:55 Sensacje XX wieku odc. 179  
14:20 Sensacje XX wieku odc. 180  
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 62 - serial 
15:25 Zanim będzie za późno 
 - dokumentalny  
16:25 Odkryć prawdę - dokumentalny 
17:20 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 6 - serial 
17:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 6 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 68 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 69 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:35 Niezwykła broń odc. 4 - serial 
21:35 Korona królów odc. 25 - serial 
22:10 Korona królów odc. 26 - serial 
22:40 Ocaleni - dokumentalny  
23:50 Kamień na kamieniu - dramat

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
09:20 Express studencki Magazyn  
09:25 Sanktuaria polskie   
09:45 Święty na każdy dzień   
09:50 Opowieść wiecznie żywa  - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu  
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 55 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
 - ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Listy do Eleny - obyczajowy 
14:05 Nasze dzikie serca - obyczajowy  
15:35 Kartka z kalendarza - muzyczny  
15:40 Lusaka Bauleni - reportaż  
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Na zdrowie - poradnikowy  
16:30 Drabina Jakubowa - serial 
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczne  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Przygody Mobilków  - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczne  
22:00 Odwagi, ja jestem - reportaż

06:00 M jak miłość odc. 1375 - serial 
06:50 Pożyteczni.pl - publicystyczne 
07:20 Na sygnale odc. 62 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 61 
11:25 Rodzinka.pl odc. 89 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1868 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 139 - serial 
14:00 Singapur - wnętrze logistycznego 
 molocha - dokumentalny 
14:55 M jak miłość odc. 1375 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:15 Czarna Perła odc. 13 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 90 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 63 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1868 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1869 - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 708 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 191 - serial 
22:25 Całe szczęście - - komedia 
00:10 Rodzinka.pl 
 odc. 236 s. 12 - serial

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 4 

07:50 Doradca smaku  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2255 

10:55 Ukryta prawda odc. 919 - serial  

12:00 Szkoła odc. 571 - serial  

13:00 19+ odc. 272 - serial  

13:30 Szpital odc. 808 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 14 

15:30 Szkoła odc. 572 - serial  

16:30 19+ odc. 273 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 920 - serial  

18:00 Szpital odc. 809 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5319 reporterów 

20:10 Doradca smaku  

20:15 Na Wspólnej odc. 2684 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 170,  

21:30 Ultimatum Bourne’a - sensacyjny 

23:55 Nigdy w życiu! - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 686 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 476 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 477 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 41 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 814 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 165 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 731 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2697 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 777 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3638 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 239 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 229 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2698 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich - serial 
20:10 Drużyna A - komedia sensacyjna  
22:45 Wieczny student III - komedia 
00:55 Łowcy zombie Czarna - komedia

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 08:15 Dzika muzyka 13:55 Sensacje XX wieku

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

Van Wilder, absolwent szkoły średniej, trafi a do 
uczelni, w której najlepsze lata życia spędził jego 
ojciec. Niestety, kampus w niczym nie przypomina 
idyllicznej szkoły z opowieści taty.

Czarnoskóry Jackie Robinson podpisuje kontrakt 
z Brooklyn Dodgers i dostaje się do najważniejszej 
w kraju ligi baseballowej. Nie jest mu jednak łatwo, 
gdyż w USA panuje dyskryminacja na tle rasowym.

„Wieczny student III”
(2009r.) Polsat 22:45

„Prawdziwa historia 
amerykańskiej legendy”

(2013r.) TVN 7 22:30
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Bajaderki Artura
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…
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Składniki: 

800 g pokruszonych 
ciastek/ciasta
0,5 szkl. mleka
0,5 szkl. rodzynek 
(wcześniej namoczonych)
1 słoik (350-400 g) dżemu 
lub marmolady
olejek rumowy lub 
migdałowy
4 łyżki kremu orzechowego 
lub czekoladowego
3-4 łyżki kakao
wiórki kokosowe lub 
posiekane orzechy 
(do obtoczenia)

Sposób wykonania:

Ciastka pokruszyć. Mleko, 
masło i kakao zagotować razem. 
Ostudzić i połączyć z ciastkami/
ciastami, dżemem, kremem orze-
chowym, olejkiem, ewentualnie 
dodać odrobinę  alkoholu. Dodać 
rodzynki lub inne ulubione baka-
lie. Wszystko ugnieść na jednolitą 
masę. Z masy uformować kulki, 
obtoczyć je w wiórkach lub orze-
chach. Odstawić do stężenia.

Smacznego!
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Uczniowie klasy 2 TŻM życzą smacznego!



turystyka22 Czwartek 17 maja 2018

Początek Polski
podróże  Górale twierdzą, że początek naszego kraju jest na Giewoncie. Kaszubi zaś, że u nich na Helu. 
Jednak nieważne, czy to koniec, czy początek, warto pojechać na cypel Półwyspu Helskiego, bo jest tam 
mnóstwo atrakcji dla każdego

Hel to popularny kurort nad-
bałtycki położony na północy Pol-
ski, w województwie pomorskim, 
na malowniczej Mierzei Helskiej. 
Usytuowanie Helu na cyplu Pół-
wyspu Helskiego jest napraw-
dę wyjątkowe. Morze otacza go 
z trzech stron, dając niesamowite 
wrażenie. Dogodne warunki kli-
matyczne i przyrodnicze sprawi-
ły, że Hel szybko stał się znanym 
ośrodkiem wypoczynkowym, 
licznie przyciągającym letników 
i turystów.

droga na Hel
Wybierając się na Hel przyj-

dzie nam jechać jedną z najbar-
dziej wyjątkowych dróg w Polsce. 
Szosa prowadzi przez Półwysep 
Helski, fachowo nazywany Mie-

rzeją Helską (34 km). Z lewej 
strony mamy Bałtyk, a z prawej 
Zatokę Gdańską. Mierzeja Helska 
jest najmłodszą częścią naszego 
wybrzeża. Liczy sobie, jak szacują 
naukowcy, od 6 do 8 tysięcy lat. 
Wszystko zaczęło się od siły prą-
dów i fal morskich, które – z racji 
zachodnich wiatrów – za przyląd-
kiem Rozewie kumulowały masy 
piasku z klifów nadbrzeżnych. 
Z morza zaczęły wyłaniać się pia-
skowe wysepki, tworząc z cza-
sem piaszczysty wał. Dziś to cią-
gły półwysep, ale dzięki mapom 
z XVII i XVIII wieku wiemy, że stan 
wyspowy pojawiał się okresowo 
jeszcze wtedy. Dzisiaj Półwy-
sep Helski w swoim najszerszym 
miejscu – a więc w samej miej-

scowości Hel – liczy sobie 3 km. 
Najwęższy jest między miejsco-
wościami Chałupy i Kuźnica, gdzie 
odległość „od morza do morza” 
to jedynie 150 m. 

Kaszubskie powitanie
Ludy kaszubskie zamieszki-

wały Hel już 500 lat przed naszą 
erą. Przez wieki Kaszubi zajmo-
wali się głównie rybołówstwem, 
handlem i żeglugą. W średnio-
wieczu całe Pomorze wchodziło 
w skład młodego państwa pol-
skiego, później zmagać się musia-
ło z Krzyżakami i Prusami. W XIX 
wieku część Półwyspu Helskiego 
znajdowała się w obrębie Wolne-
go Miasta Gdańsk. Po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości 
w 1918 r. rozpoczął się złoty wiek 
Mierzei Helskiej. Na Helu kaszub-
skie akcenty można spotkać na 
każdym kroku. Stroje, pamiątki 
czy chaty przyciągają miłośników 
folkloru.

Wojskowe akcenty
Miłośnicy militariów odnajdą 

na Helu ciekawe obiekty. Muzeum 
Obrony Wybrzeża, Muzeum Broni 
Pancernej czy wystawa pojazdów 
militarnych z pewnością zaspoko-
ją ciekawość tych, którzy intere-
sują się wojskiem i naszą historią. 
Do tego dochodzą liczne bunkry, 
ponieważ w przeszłości Hel miał 
duże znaczenie strategiczne, sta-
nowił bazę morską floty wojen-
nej, z rozbudowanym systemem 
stanowisk obrony artyleryjskiej. 

Widok z wieży widokowej

Do dzisiaj zachowały się frag-
menty Rejonu Umocnionego Hel, 
a na nadbrzeżu stoi najstarszy 
zachowany polski okręt - słynny 
„Batory”.

Atrakcje na Helu
Dla turystów przygotowa-

no szereg atrakcji w miasteczku. 
Muzeum Rybołówstwa ma wieżę 
widokową na port. Sam port, cu-
mujące tam kutry i jachty oraz fa-
lochron portowy warto zobaczyć. 
Możemy popłynąć w rejs po zato-
ce, po morzu czy do Gdańska lub 
Gdyni. Miłośnicy połowów mogą 
wybrać się z rybakami na dor-
sze. Obok znajdziemy fokarium, 
gdzie można obejrzeć na żywo 
foki. To jedyne w Polsce fokarium 
z fokami szarymi, mające na celu 
odtworzenie tego gatunku. Jest 
to część Stacji Morskiej Instytu-
tu Oceanografii Uniwersytetu 
Gdańskiego. Warto tam wybrać 
się w porach karmienia, wtedy 
foki mają krótkie szkolenia przed 
posiłkiem. W fokarium znajdzie-
my też ciekawe muzeum związa-
ne z fokami, warto tam zajrzeć. 
Spacerując bulwarem dojdziemy 
do Domu Morświna. W środku 
znajdziemy m.in. gabloty i tabli-
ce, gdzie umieszczono informacje 
dotyczące życia i zwyczajów mor-
świnów czy ich dotychczasowych 
związków z człowiekiem. Naukow-
cy zadbali też o to, by w Helu po-
jawiły się dane o współczesnych 
problemach morskich ssaków.

Idąc na spacer helskim dep-
takiem, zobaczymy ciekawe za-
bytkowe domki, a sam deptak do-
prowadzi nas do ulicy Kuracyjnej, 
którą to dojdziemy na sam brzeg 
cyplu. Obejście go jest bardzo 
wygodne. Wybudowano bowiem 
specjalny pomost, po którym 
można się poruszać nawet na 
rowerach. Spacerując tam zwie-
dzamy Nadmorski Park Krajobra-
zowy – obszar chronionego kra-
jobrazu, gdzie zobaczyć można 
m.in. wszystkie rodzaje wybrzeża 
morskiego występujące w Polsce. 
Wszystko czytelnie jest opisa-
ne na specjalnych tablicach. Idąc 
pomostem spacerowym możemy 
podziwiać plażę, morze, wpływa-
jące do portów w Gdyni i Gdańsku 
promy czy inne duże statki. Tym 
pomostem dojdziemy do „począt-
ku Polski” czyli końca Półwyspu 
Helskiego na samej plaży oraz pa-
miątkowego obelisku. 

Hel możemy również obej-
rzeć z góry – ze wspomnianej 
już wieży widokowej lub z latarni 
morskiej. Jest to jedyna w Polsce 
latarnia, z której widzimy morze 
z trzech stron świata. 

Warto jeszcze wspomnieć 
o tym, że włodarze miasta Hel 
zadbali też o rowerzystów. Na sa-
mym cyplu mamy wiele ścieżek 
rowerowych. Rowerem możemy 
także przejechać bezpiecznie całą 
Mierzeję Helską.

Tekst i fot. (nał)

Koniec Półwyspu Helskiego to maleńki piaskowy cypel, 
w który uderzają fale z dwóch stron

Kaszubi twierdzą, że Hel to początek Polski i ustawili 
obelisk, który ma o tym świadczyćZ portu helskiego możemy wypłynąć na dorsze

Do fokarium warto przyjść w porze karmienia, 
wtedy foki mają trening Widok z latarni morskiej na Helu Na Helu popływamy statkiem wycieczkowym czy rejsowym
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poczynek. W ten sposób poko-
naliśmy następny odcinek naszej 
wędrówki.

Kolejnego dnia mamy do po-
konania dystans 20 kilometrów - 
z Szafarni do Ciechocina. Po wyj-
ściu z Ośrodka Chopinowskiego 
skręcamy w prawo i idąc polnym 
drogami dochodzimy do miej-
scowości Płonko, gdzie może-
my się zatrzymać u okolicznych 
rolników na kubek swojskiego 
mleka. W Golubiu-Dobrzyniu 
zabawimy na dłużej. Mamy do 
obejrzenia rynek golubski z ko-
ściołem z XIV wieku, kamienicz-
ki, a przede wszystkim zamek 
krzyżacki, który góruje nad mia-
stem. Zajmie to na pewno kilka 
godzin. A przed nami jeszcze kil-
ka godzin wędrówki. Tym razem 
będziemy szli pięknym lasem 
wzdłuż rzeki Drwęcy. Po wyj-
ściu z lasu wychodzimy wprost 
do centrum wsi w Ciechocinie, 
gdzie można odpocząć przed na-
stępną wędrówką.

Pozostał nam najdłuższy 
odcinek naszej pielgrzymki - 30 
kilometrów do Torunia. Po wyj-
ściu z Ciechocina kierujemy się 
w prawo i polną drogą idziemy 
w kierunku miejscowości Jesion-
ki i dalej nad Jezioro Józefowskie, 
obok którego przechodzimy, 
dochodząc do wioski Mierzy-

nek i następnie do pierwszych 
zabudowań Brzozówki. W Brzo-
zówce będziemy mijali jeden 
z pierwszych schronów bojo-
wych Twierdzy Toruń, zbudowa-
ny w 1944 roku. Potem znajdzie-
my się w Złotorii, którą mijamy 
i idziemy do Kaszczorka. Te dwie 
miejscowości oddziela od siebie 
rzeka Drwęca. W Kaszczorku 
można zobaczyć muzeum etno-
graficzne z ekspozycją budow-
nictwa ludowego. Jesteśmy już 
w Toruniu. Poświęcamy czas na 
zwiedzanie, bo jest co zobaczyć. 

Przed nami jeszcze ponad 
100 kilometrów wędrówki Szla-
kiem św. Jakuba. Po drodze mo-
żemy jeszcze zobaczyć Gniewko-
wo, które było stolicą Księstwa 
Gniewskiego, tu także sięgają ro-
dzinne korzenie świętej Jadwigi, 
królowej Polski. Z Gniewkowa 
podążamy dalej do Kruszwicy, 
gdzie nad jeziorem Gopło jest 
„Mysia Wieża”. Wędrówkę zakoń-
czymy w Trzemesznie. 

W ten sposób zakończyliśmy 
pieszą pielgrzymkę Szlakiem św. 
Jakuba. Czy warto? Niech sobie 
każdy sam odpowie. Może bę-
dzie to impuls, który nas skie-
ruje w dalszą drogę aż do grobu 
świętego w Hiszpanii.

(Maw) 
fot. archiwum

Szlak św. Jakuba( hiszp. Ca-
mino de Santiago) to sieć dróg 
w całej Europie, które prowadzą 
do grobu św. Jakuba aposto-
ła, znajdującego się w Santiago 
de Compostela w północno-za-
chodniej Hiszpanii. Przez teren 
naszego województwa przebiega 
250-kilometrowy odcinek szlaku, 
który zaczyna się w Iławie (War-
mia) a kończy się w Trzemesznie 
(Wielkopolska). 

Nie musimy pokonać całego 
szlaku w ciągu kilku dni. Został 
on tak podzielony na odcinki 30-
kilometrowe, że przejście jedne-
go zajmie jeden dzień. Możemy 
wybrać trasę, dostosowując ją 
do naszych możliwości fizycz-
nych i czasowych. Ważne, że 
chcemy ją przejść. Motywacje 
mogą być różne, m.in. religijne 
(marsz z intencją) czy turystycz-
ne (chcemy zwiedzić przepiękne 
zakątki naszego kraju). 

Oznakowanie szlaku na te-
renie naszego województwa 
jest bardzo dobre. Musimy szu-
kać niebieskiej kwadratowej ta-
bliczki z żółtą muszlą. Znaki te 
są umieszczone w wielu miej-
scach, najczęściej na kościołach, 
kapliczkach i punktach wyloto-
wych z miejscowości. Dobrze jest 
zaopatrzyć się w mapę szlaku, 
którą na pewno kupimy w punk-

tach informacji turystycznej. Są 
też do nabycia paszporty piel-
grzyma oraz publikacje na temat 
przebiegu szlaku, możliwości 
noclegu czy obecności punktów 
małej gastronomii. 

Pielgrzymkę rozpocznie-
my w rejonie jeziora Bachotek 
w okolicach Brodnicy. Tutaj szlak 
przebiega w rejonach leśnych 
i prowadzi nas do miejscowości 
Mariany, skąd kierujemy się do 
Tamy Brodzkiej i dalej do Brod-
nicy. W stolicy powiatu trzeba 
zatrzymać się na dłużej. Jest tu 
wiele ciekawych miejsc do zo-
baczenia: Brama Chełmińska 
z XIV wieku, w której obecnie 
mieści się muzeum, kościół św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej z XIII 
wieku, Wieża Mazurska, zwaną 
również Bocianią (została ona 
wybudowana na początku XIV 
wieku, jej wysokość wynosi po-
nad 30 metrów). Na rynku brod-
nickim znajdziemy ośmioboczną 
wieżę z zegarem, która jest po-
zostałością po dawnym gotyc-
kim ratuszu. Warte uwagi są też 
ruiny dawnego zamku krzyżac-
kiego. Z Brodnicy kierujemy się 
na Szabdę i dalej na Mszano. 
W ten sposób przeszliśmy ponad 
18 kilometrów.

Następny etap naszej wę-
drówki, to odcinek z Mszana do 

Szafarni - prawie 25 kilometrów. 
Z centrum Mszana udajemy się 
główną drogą, przechodząc obok 
neogotyckiego kościółka św. Bar-
tłomieja, w kierunku miejsco-
wości Słoszewy. Przechodzimy 
polnymi drogami i docieramy do 
ruin majątku rycerskiego w Sło-
szewach. Tu możemy odpocząć 
w cieniu przydrożnych drzew. 
Dalej droga prowadzi przez las 
w kierunku Drwęcy. Zbliżamy się 
do starego cmentarza w Radzi-
kach Dużych. Obejrzymy też ru-
iny radzikowskiego zamku z XV 
wieku. Udajemy się w kierunku 
Tomkowa i Rodzonego. Ten od-
cinek trasy prowadził nas przez 
przepiękne lasy. Po wyjściu 
z lasu idziemy polnymi drogami 
i docieramy do Płonnego. Jest 
to przepiękna wioska, w której 
między innymi przebywała kil-
kakrotnie autorka „Nocy i Dni” 
Maria Dąbrowska. W miejsco-
wej szkole podstawowej mieści 
się izba pamięci poświęcona tej 
pisarce. Z Płonnego do Szafarni 
pozostało nam tylko kilka kilo-
metrów. W Szafarni obowiąz-
kowo zwiedzamy dworek, gdzie 
nasz wybitny kompozytor i pia-
nista Fryderyk Chopin spędził 
kilka lat swojego młodego życia. 
W Szafarni możemy też znaleźć 
prywatną kwaterę na nocny od-

Pielgrzym w tradycyjnym stroju Trasa oznakowana jest charakterystycznym symbolem – żółta muszla na niebieskim tle

Na szlaku

szlak Św. Jakuba 
– pielgrzymka czy wycieczka?

PODRÓŻE  Szlak św. Jakuba jest pradawną trasą pielgrzymkową, przebiegającą drogami całej Europy. 
Część prowadzi przez nasze województwo
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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)

Jeśli czegoś dotąd nie uporządkowałeś, teraz będzie 
taka konieczność. Na dodatek na szybko musisz 
uporać się z zaległościami. Źle wpłynie to na twoje 
samopoczucie. Będziesz rozdrażniony i zdenerwowa-
ny. Także sytuacja finansowa przysporzy ci kłopotów. 
Spodziewaj się pisma urzędowego w tej sprawie, nie 
będą to dobre wieści.

W sprawach związanych z pracą zaufaj własnej intuicji 
i podążaj za wewnętrznym głosem. Możesz zdecydo-
wać się na szkolenie lub kurs, który rozwinie ważne dla 
ciebie kompetencje. Samotne Ryby będą przyciągać 
płeć przeciwną, zafascynowaną ich tajemniczością. By 
uczucie miało szansę zaistnieć, musisz jednak poko-
nać nieśmiałość i otworzyć się na nowe.

Ktoś próbuje podkopać twoją pozycję zawodową. 
W najbliższym czasie czeka cię walka o udowodnie-
nie, że jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu. 
Nie obawiaj się podejmowania ryzykownych działań, 
wyjdą ci na dobre. Samotne Lwy powinny pomóc 
szczęściu i przyjąć zaproszenie na spotkanie towa-
rzyskie. Może uda się spotkać kogoś ciekawego?

W nerwowych sytuacjach, które staną się teraz two-
im udziałem, za wszelką cenę zachowaj dystans. 
Dzięki dobrym relacjom ze współpracownikami 
wkrótce uda się przywrócić równowagę. W sta-
łych  związkach czas planowania przyszłości. Może 
zdecydujecie się na budowę domu bądź wspólny 
biznes?

Trudny czas w pracy. Czekają cię negocjacje z klien-
tami, trudne dyskusje z przełożonymi. Bądź zdecy-
dowany i nie oddawaj pola. Taka postawa zaowocuje 
sukcesem. W sprawach uczuciowych przyjdzie ci 
wyjaśniać jakieś sprawy z przeszłości. Nie będzie to 
przyjemne.

Zaczniesz baczniej niż dotąd przyglądać się swojej 
karierze zawodowej. Będziesz chciał zdobyć władzę, 
pogłębić wiedzę i wejść na nowe tory. Twoje projekty 
mają szanse powodzenia, o ile są dokładnie przemy-
ślane. Czeka cię trudna rozmowa z kimś z rodziny.

W życiu zawodowym będziesz musiał wybrać mię-
dzy ścieżką porozumienia a walką o swoje interesy. 
Pamiętaj, że ta ostatnia może okazać się wyniszcza-
jąca i ponad twoje siły. Zastanów się, czy kierują 
tobą racjonalne argumenty, czy tylko złe emocje. 

Bardzo dobry czas dla interesów, ale musisz bacz-
nie się rozglądać, by nie przegapić nadarzającej się 
okazji. Jeśli w porę dostrzeżesz i chwycisz szansę, 
twoja sytuacja materialna znacznie się poprawi i to 
w niedługim czasie. W stałych relacjach spokojny 
czas, możesz zrobić partnerowi niespodziankę, co 
podniesie nieco temperaturę uczuć.

Ścieżka zawodowa przestaje spełniać twoje oczeki-
wania. Zatrzymaj się, poświęć czas na zastanowienie 
się, co dalej, dokąd zmierzasz. Po przeanalizowaniu 
działań, wyciągnij wnioski i przystąp do wprowadza-
nia zmian. W miłości bądź romantyczny i delikatny, 
to bardzo spodoba się partnerowi. Samotne Byki 
będą teraz czarujące, z łatwością znajdą partnera.

Będziesz zdeterminowany, gotowy do działania 
i pełen energii. Jeśli realizujesz jakiś projekt, to ide-
alny czas. W przeciwnym razie spożytkujesz siły na 
szukanie nowego źródła dochodu. Poradzisz sobie 
ze wszystkim. Jeżeli masz jakieś trudne sprawy do 
załatwienia, działaj bez obaw. W miłości powrót do 
przeszłości, wspomnienia wspólnie spędzonych 
chwil umocnią waszą relację.

Echa przeszłości dadzą ci się we znaki. Jeśli mogłeś 
coś załatwić dawno temu, a tego nie zrobiłeś, teraz 
sprawa powróci. Trzeba stawić czoła tamtym zanie-
dbaniom. Dodatkowo dadzą ci się we znaki kłopoty 
finansowe. Nadmierne wydatki w ostatnich tygodniach 
sprawiły, że konto świeci pustkami. Do stałych relacji 
wkradnie się monotonia, spróbujcie ją przełamać np. 
wspólnym wyjazdem.

Pojawią się kłopoty w komunikacji z innymi ludźmi. 
Jeżeli w tym czasie nie musisz liczyć na współpracow-
ników, działaj na własną rękę – będzie z tego więcej 
pożytku. Poczujesz się nierozumiany i odrzucany, co 
będziesz chciał zrekompensować sobie w związku, 
skupiając na sobie  uwagę partnera. Niestety, on bę-
dzie z kolei zirytowany tym, że myślisz tylko o własnym 
„ja”.

Kolorowanki dla dzieci
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Zagrali dla Piotra
SKRWILNO  W miniony piątek w Skrwilnie odbyła się charytatywna gala disco polo. Dla potrze-
bującego pomocy Piotra Celebuckiego zebrano blisko 40 tys. zł

Środki pozwolą wesprzeć 
leczenie 49-letniego mężczy-
zny. Historia mieszkańca gmi-
ny Skrwilno jest dramatyczna. 
W zbyt młodym wieku został 
dotknięty nieuleczalną chorobą.

– Tata choruje na Parkin-
sona od 2015 roku – mówi jego 
córka Natalia. – Całe życie upra-
wiał sport, grał w piłkę, biegał. 
Nie pamiętam, żeby tata ko-
rzystał ze zwolnień lekarskich, 
kiedy jeszcze pracował. W tym 
momencie ma problemy z cho-
dzeniem i traci równowagę. Czę-
sto porusza się przy balkoniku. 
Choroba ta wiąże się ze skur-
czami mięśni, którym towarzy-
szy ból. Oprócz tego tata słabo 
mówi i coraz gorzej pisze. Jest 
pod opieką neurologa z Byd-
goszczy w Szpitalu Wojskowym, 
ale Parkinson to nieuleczalna 
choroba, która w tym przypadku 
bardzo szybko postępuje. Można 
ją jedynie trochę spowolnić re-
habilitacją. Pieniądze potrzebne 
są właśnie na rehabilitację i le-
czenie. Poza tym trzeba zrobić 
remont łazienki, ponieważ jest 
nieprzystosowana dla potrzeb 

osoby niepełnosprawnej.
Zabawę zorganizowano na 

terenie targowiska gminnego. 
Na scenie wystąpiły gwiazdy 
takie jak: Pudzian Band, Era-
tox, Dejw, Reflex, Spontan, 
Arek Kopaczewski, Smash i M-
Power. Zabawa była przednia, 
nie utrudniła jej zbytnio nawet 
burzliwa aura, ale najważniejszy 
był szczytny cel.

– Naszym obowiązkiem, 
jako mieszkańców gminy Skrwil-
no, jest pomagać sąsiadom, zna-
jomym, po prostu obywatelom 
gminy. Cieszę się, że mogliśmy 
przyczynić się do zorganizowa-
nia tej imprezy i przede wszyst-
kim zbiórki tak pokaźnej kwoty 
na rzecz Piotra Celebuckiego. 
Mam nadzieję, że będzie to wy-
datna pomoc w jego leczeniu 
i rehabilitacji – mówi wójt Da-
riusz Kolczyński.

Impreza, patrząc po fre-
kwencji, okazała się udana i po-
kazała, że ludzi dobrego serca 
w Skrwilnie nie brakuje.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Uśmiechnięte uczestniczki imprezyGwiazdy muzyki disco dały wspaniałe show

Na scenie wystąpił m. in. brat słynnego strongma
na Mariusza Pudzianowskiego Krystian z zespołem

Duża frekwencja mile zaskoczyła organizatorów

W czasie trwania gali przeprowadzono licytację gadżetów z autografami gwiazd

Nie zabrakło grupy Reflex z RypinaW Skrwilnie bawiły się całe rodziny



postaci, w blaszanej, pozłacanej 
szacie, z koroną na głowie. Na 
lewej ręce Maria trzyma Dzie-
ciątko Jezus ubrane w blaszaną, 
pozłacaną sukienkę, w podob-
nej koronie na głowie. Tło obra-
zu bordowe. Wokół głów postaci 
12 gwiazd. Nad głową Matki Bo-
żej Duch Święty w postaci gołę-

bicy. U dołu obrazu wstęga z na-
pisem majuskułą: POD TWOJĄ 
OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ.

Na zasłonie obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej znajduje 
się obraz przedstawiający Prze-
mienienie Pańskie umieszczo-
ny w prostokątnej ramie. Obraz 

pięć części. Centralnie 
umieszczone taber-
nakulum, zapewne to 
samo, które wspomi-
nał ksiądz Walenty 
Załuski w 1909 roku: 
(Tabernakulum zewnątrz 
wyzłocone; na nim dwaj 
aniołowie klęczący trzy-
mają koronę pozłoconą; 
ściana ołtarza za ta-
bernakulum ozdobiona 
półrzeźbami popiersiami 
śś. Apostołów). Drzwi 
tabernakulum ozdo-
bione płaskorzeźbio-
nym kielichem z wy-
stającą hostią w glorii, 
otoczonym gałązkami 
palmowymi. Dwie 
boczne płyciny z oby-
dwu stron taberna-
kulum zajmują przed-

stawienia płaskorzeźbionych 
postaci czterech ewangelistów, 
oddzielone od siebie kolumien-
kami w stylu jońskim. Dwie 
zewnętrzne części wypełnione 
w dwóch płycinach z każdej 
strony elementami wici roślin-
nej. Całość nastawy zakończona 
płaskim gzymsem. Ustawiono 

na niej centralnie dwa 
pełnopostaciowe rzeź-
by klęczących anio-
łów z rozpostartymi 
skrzydłami, w długich 
seledynowych szatach, 
trzymającymi w unie-
sionych rękach koro-
nę. 

Retabulum ołta-
rza jest pięcioosiowe. 
W centralnej części 
znajduje się prosto-
kątna, złocona rama 
z obrazem Matki Bożej 
Częstochowskiej. Po 
raz pierwszy wiado-
mość o obrazie tym, 
jako umieszczonym 
w ołtarzu głównym 

pod zasłoną, pojawia się 
w 1900 roku, w przekazie 

księdza Walentego Zału-
skiego. Prawdopodobnie wyko-
nany został bezpośrednio po 
zbudowaniu ołtarza głównego 
lub jest to obraz przeniesiony ze 
starego kościoła, być może z po-
czątków XIX wieku, ale odno-
wiony w końcu tegoż stulecia. 
Przedstawia Matkę Bożą w pół-

długą szatę, wykończoną u dołu 
i przy rękawach złotą taśmą, 
na którą narzucony został dłu-
gi zielony płaszcz z szeroki-
mi rękawami, obszyty złotym 
futrem, z dużym kołnierzem. 
W lewej opuszczonej ręce świę-
ty trzyma kwiat lilii, prawą, 
zgiętą trzyma pod szyją. Rzeź-

ba pomalowana została w 2012 
roku w całości na kolor złoty.

Mensa ołtarza głównego jest 
murowana, obłożona drewnem. 
W centralnej części posiada 
przedstawienie gorejącego Serca 
Jezusa na tle krzyża, kotwicy, 
wstęgi i liścia palmy. Nastawa 
na mensie podzielona jest na 

z lewej strony ołtarza 
głównego, pojawia się 
w 1900 roku, w przeka-
zie księdza Walentego 
Załuskiego (Ołtarz wiel-
ki, imponująco piękny, 
w stylu romańskim, o do-
ryjskich pilastrach, na ko-
lor kararyjsko-kieleckiego 
marmuru, figury św. Sta-
nisława, biskupa męcz. 
i św. Kazimierza - z drze-
wa, całe pozłocone, usa-
dowiły się nad drzwicz-
kami, wiodącemi za 
ołtarz). Prawdopodobnie 
wykonana została na 
krótko wcześniej, bez-
pośrednio po zbudowa-
niu ołtarza, w warsz-
tacie Leopolda Belowa 
w Warszawie. Figura 
świętego umieszczona 
została na niewielkim 

cokole. Przedstawiała, do czasu 
odnowienia w 2012 roku, mło-
dego mężczyznę z głową skie-
rowaną na wprost, ubranego 
w zieloną długą komżę i czer-
wony mantolet w złote pasy, ze 
złotą infułą na głowie. W pra-
wej ręce, zgiętej w łokciu, święty 

trzyma pastorał. Rzeź-
ba pomalowana została 
w 2012 roku w całości 
na kolor złoty.

Rzeźba Świętego 
Kazimierza królewicza 
(Jagiellończyka) wy-
konana została także 
w drewnie, polichro-
mowana, o wysokości 
210 cm. Po raz pierwszy 
wiadomość o niej, jako 
umieszczonej nad przej-
ściem z prawej strony 
ołtarza głównego, po-
jawia się także w 1900 
roku, w przekazie księ-
dza Walentego Zału-
skiego Prawdopodobnie 
wykonana została tak-
że na krótko wcześniej, 
bezpośrednio po zbu-

dowaniu ołtarza, w warsztacie 
Leopolda Belowa w Warszawie. 
Figura świętego umieszczona 
została na niewielkim cokole. 
Przedstawia młodego mężczy-
znę z głową skierowaną lekko 
w lewo, ubranego w różową (do 
czasu pomalowania na kolor 
złoty), obszerną, pofałdowaną, 

Wymiary: wysokość 900 
cm, szerokość 630 cm. Składa 
się z trzech kondygnacji i sięga 
sklepienia prezbiterium. Posia-
da obejście z bramkami, nad 
którymi ustawiono dwie rzeź-
by, przedstawiające w sposób 
całopostaciowy z lewej strony 
Świętego Stanisława biskupa 

i nad prawym przejściem św. 
Kazimierza królewicza (zob. 
opis niżej). 

Rzeźba Świętego Stanisła-
wa biskupa wykonana zosta-
ła w drewnie, polichromowa-
na, o wysokości 210 cm. Po raz 
pierwszy wiadomość o niej, jako 
umieszczonej nad przejściem 
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Ołtarz Główny w kościele 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

i Wszystkich Świętych w Skrwilnie (część 2.)
KOŚCIOŁY W REGIONIE  Ołtarz Główny pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w kościele 
skrwileńskim wykonany został w końcu XIX wieku z drewna rzeźbionego, w stylu neobaroko-
wym, w warsztacie Leopolda Belowa w Warszawie

Ołtarz główny w kościele w Skrwilnie

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej

Obraz Przemienienie na Górze Tabor

Rzeźba Świętego Stanisława biskupa

Rzeźba Świętego Alojzego Gonzagi

Rzeźba Świętego Kazimierza 
Jagiellończyka



w Warsza-
wie. Figu-
ra świętego 
umieszczo-
na została 
na niewiel-
kim cokole. 
P r z e d s t a -
wiała (do 
czasu poma-
lowania na 
kolor złoty) 
m ł o d e g o 
mężczyznę 
ustawionego 
frontalnie, 
z głową skie-
rowaną lek-
ko w prawo, 
z czarnymi 
włosami, wą-
sami i krót-
ką czarną 
brodą, ubra-
nego w białą 

długą sutannę, zapinaną na guzi-
ki, i krótką albę, z różową stułą 
i zieloną mezottą, wykończoną po 
brzegach złotym futrem. Święty 
trzyma w dłoniach na wysoko-
ści piersi duży krucyfiks. Rzeźba 
pomalowana została w 2012 roku 
w całości na kolor złoty.

Rzeźba Świętego Stanisława 
Kostki wykonana została tak-
że w drewnie, polichromowana, 
o wysokości 170 cm. Umieszczo-
na w ołtarzu głównym między 

kolumnami z lewej strony praw-
dopodobnie także dopiero po 1909 
roku. Nie wspomina jej bowiem 
wykonany w tym roku przez 
księdza Walentego Załuskiego 
dokładny opis ołtarza. Niewąt-
pliwie, podobnie jak pozostałe 
rzeźby, powstała w warsztacie 
Leopolda Belowa w Warszawie. 
Figura świętego umieszczona 
została na niewielkim cokole. 
Przedstawia młodego mężczyznę, 
ustawionego frontalnie, z gło-
wą skierowaną lekko w lewo, 
ubranego w zieloną (do czasu 
odnowienia w 2012 roku), pofał-
dowaną sutannę, przepasaną 
złotą szarfą, na którą narzucona 
jest niebieska kapa, wykończona 
po brzegach złotą taśmą. W pra-
wej ręce, zgiętej w łokciu, święty 
trzyma na piersi niewielki krzyż 
łaciński, w lewej, opuszczonej 

ten zwany również Przemie-
nieniem na Górze Tabor, wyko-
nany został olejnie na płótnie, 
jako kopia według Rafaela San-
tiego. Wymiary: wysokość 259, 
szerokość 190 cm. Po raz pierwszy 
wiadomość o nim, jako umiesz-
czonym w ołtarzu głównym na 
zasłonie, pojawia się w 1900 roku, 
w przekazie księdza Walentego 
Załuskiego. Prawdopodobnie wy-
konany został bezpośrednio po 
zbudowaniu ołtarza głównego. 
Obraz przedstawia w części gór-
nej Chrystusa w świetlistej glorii, 
ubranego w białą szatę, unoszące-
go się nad ziemią, ze wzniesiony-
mi ku górze rękoma. Po jego pra-
wej stronie Mojżesz z tablicami 
przykazań, ubrany w brązowo-
żółtą szatę, z lewej strony Eliasz 
trzymający w ręku księgę, odzia-
ny w białą szatę z narzuconym 
brązowym płaszczem. W dolnej 
części obrazu leżące postaci apo-
stołów: Piotra, Jakuba i Jana. Ob-
raz być może wykonany w tym 
samym warsztacie i w tym sa-
mym czasie, jak podobny z ołta-
rza głównego w sąsiednim ko-
ściele w Świedziebni. 

Po obydwu stronach obrazu 
znajdują się dwie pary kolumn 
zakończonych koryncko, między 
którymi ustawiono rzeźby: z le-
wej św. Alojzego Gonzagi, a z pra-
wej św. Stanisława Kostki (zob. 
opis niżej). Nad obrazem w czę-
ści centralnej umieszczono dwie 
rzeźby aniołków trzymających 
koronę, pod którą monogram 
Marii. 

Rzeźba Świętego Alojze-
go Gonzagi wykonana została 
w drewnie, polichromowana, 
o wysokości 170 cm. Umieszczo-
na w ołtarzu głównym między 
kolumnami z lewej strony praw-
dopodobnie dopiero po 1909 roku. 
Nie wspomina jej bowiem wyko-
nany w tym roku przez księdza 
Walentego Załuskiego dokładny 
opis ołtarza. Niewątpliwie, podob-
nie jak pozostałe rzeźby, powsta-
ła w warsztacie Leopolda Belowa 
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Kręci ich 
bezpieczeństwo
GMINA RYPIN  W piątek 27 kwietnia 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Ko-
walkach gościli strażaków z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Rypinie w ramach akcji „Kręci 
mnie bezpieczeństwo przez cały rok 
szkolny.”

Nastawa na mensie ołtarza głównego

Rzeźba Świętego Stanisława Kostki

wzdłuż ciała, złotą księgę. Rzeźba 
pomalowana została w 2012 roku 
w całości na kolor złoty.

W górnej nastawie za-
mkniętej półkoliście i ograni-
czonej dwiema parami kolumn, 
umieszczono obraz św. Trójcy. 
Obraz wykonany został olejnie 
na płótnie. Wymiary: wyso-
kość 140, szerokość 100 cm. Po 
raz pierwszy wiadomość o nim, 
jako umieszczonym w nastawie 
ołtarza głównego, pojawia się 
w 1900 roku, w przekazie księdza 
Walentego Załuskiego. Prawdo-
podobnie wykonany został na 
krótko wcześniej, bezpośrednio 
po zbudowaniu ołtarza. Obraz 
znajduje się w ramie w kształ-
cie leżącego prostokąta, zwień-
czonego łukiem nadwieszonym. 
Przedstawia z prawej strony sie-
dzącą na obłoku postać Boga Ojca, 
jako starego mężczyznę o siwych 
włosach, ubranego w zieloną, ob-
szerną szatę, w prawej ręce trzy-
mającego długie berło. Z lewej 
strony postać Jezusa siedzącego 
na obłoku, przedstawionego jako 
młodego mężczyznę, ubranego 
w czerwoną szatę, narzuconą na 
prawe ramię i przepasaną wokół 
bioder, z dużym drewnianym 
krzyżem w prawej ręce. Stopy 
ich spoczywają na zielonej kuli, 
wokół której krążą trzy putta, 
a między ich głowami unosi się 
Duch Święty w postaci gołębicy 

w jaśniejącej glorii.
W zwieńczeniu górnej kondy-

gnacji, jako zakończenie ołtarza, 
znajduje się rzeźbiony w drewnie 
kielich z hostią, otoczoną szero-
ką, promienistą glorią. Na gzym-
sie siedzące dwie postaci małych 
aniołków, wskazujących na kie-
lich. Boki nastawy zakończone 
fragmentami półkoli, na których 
siedzą dwa anioły z rozpostar-
tymi skrzydłami. Kolorystyka 
ołtarza w ciemnym brązie, mar-
moryzowanym, z elementami 
złoconymi. 

Ołtarz główny kościoła 
skrwileńskiego odnowiony został 
staraniem księdza Władysława 
Jagiełły w latach 2011-2013 przez 
Pracownię Konserwatorsko-Ma-
larską Kazimierza Warzyńskiego 
z Augustowa.

Piotr Gałkowski

Spotkanie przebiegło pod 
hasłem: „Ja też będę strażakiem 
– charakterystyka służby w PSP.” 
Zajęcia podzielono na część teo-
retyczną i praktyczną. Następnie 
odbyło się również szkolenie dla 
nauczycieli. Były też życzenia 

dla strażaków z okazji ich świę-
ta. Dla dzieci było to wyjątkowe 
przeżycie, więc można śmiało 
powiedzieć, że połączono przy-
jemne z pożytecznym.

(red)
fot. nadesłane



Golub-Dobrzyń Mieszkanie na sprze-

daż – ul. Brodnicka 35a, pow. 65,92m² 

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

BUD tel. 56-498-36-31

Zbójno k/Golubia-Dobrzynia: 1,47ha 

rola IVa-67500zł. Łąka 1,36ha (1,05ha 

przelicz) KRUS/budowa- 28000zł; Łąka 

0,47ha 7900zł. 607 768 660 po 16

Rolnictwo

Sprzedam prasę rolniczą, mała kostka, 

rok produkcji 2010. Tel. 693 996 624

Różne

Dachy, okna, drzwi, płyta warstwowa, 

garaże (blaszaki). Zadzwoń 514 866 203 

lub 56 474 09 20

POSZUKUJĘ PŁATNEGO DOWOZI-

CIELA NAJLEPIEJ z OKOLIC SZOSY 

BRODNICKIEJ LUB ULICY MŁAW-

SKIEJ  DO BIELAWKI RYPIN  NA GODZ. 

7 RANO. SUPER JEŚLI OSOBA BĘDZIE 

DOJEŻDZAĆ DO PRACY NA TĄ SAMĄ 

GODZINĘ. TEL. 662 941 779

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, 

tel 600 990 042

Auto-Moto

Sprzedam Peugeot 206 1.1, 2002r. za-

dbany. Tel. 600 714 477

Sprzedam skuter Yamaha 125 poj. Cena 

1500 zł. Tel. 668 373 984

Kupię/Sprzedam

Golub-Dobrzyń Kupię każdą ilość skrzy-

nek po piwie z butelkami, kupie butelki 

po piwie, dojadę i odbiorę, cena do uzg. 

tel 691589161

Golub-Dobrzyń Sprzedam telefon Sam-

sung 8+, złoty lub srebrny, Android, j. 

polski, nowy. Tel. 668 831 692

Golub-Dobrzyń Garaż blaszany z drew-

nianą podłogą 3x6,5m. Tel. kontaktowy 

501 770 680

Nieruchomości

Sprzedam działkę budowlaną  nad jezio-

rem Wąbrzeźno Cymbark około 900 m2, 

cena do uzgodnienia, tel. 604 541 339

Sprzedam lub wynajmę magazyny, trzy 

po 140 m2, jeden 300 m2, Wąbrzeźno, 

ul. 1 Maja 63, tel. 604 541 339

Golub-Dobrzyń Lokal użytkowy na 

sprzedaż – ul. Brodnicka 35B, pow. 

48,05m², cena 111.219,00 zł+VAT. 

KOM – BUD tel. 56-498-36-31

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 44,8 

m2, ul. Kościuszki 32/16, G-D, II piętro, 

niski czynsz. Cena 150 tys zł. Tel. 723 

478 126, 56 683 47 11, 665 833 178
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

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

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

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

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

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

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

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

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

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

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

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

BUDOWA I REMONTY

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

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

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

EDUKACJA

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

FINANSE I BANKOWOŚĆ

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

NIERUCHOMOŚCI

BIURA NIERUCHOMOŚCI

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

NSP-Nieruchomości Biuro pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami. Oferujemy profesjo-
nalne przeprowadzenie każdego rodzaju trans-
akcji w nieruchomościach. Golub-Dobrzyń ul. 
Pod Arkadami 11 tel. 531 795 462

OGRODNICTWO

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

Tel. 54 230 90 66 , 519 618 010

ROLNICTWO LEŚNICTWO

HURT / SKLEP

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

MASZYNY

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

NAWOZY

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

USŁUGI

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

SKŁADY OPAŁU czarny

Dampol skład opału Szczuka, tel. 56 498 12 24

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

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

SPORT I REKREACJA czarny

FITNES / AEROBIC / KULTURYSTYKA

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

ROWERY

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

STELA-MAR Sklepy rowerowo-sportowe. Ro-
wery, części, akcesoria serwis. Artykuły spor-
towe, Brodnica ul. Farna 4, tel. 784 085 614

STELA-MAR Sklepy rowerowo-sportowe. 
Rowery, części, akcesoria serwis. Artykuły 
sportowe, Brodnica ul. Mostowa 8, tel. 662 
126 961

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

USŁUGI

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

SUROWCE / SKUPY czarny

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

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

ADMINISTRACJA

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

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

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

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

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

KULTURA I REKREACJA

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

serwisy

skup aut / demontaż

stacje kontroli pojazdów

usługi

usługi
Budowa i remonty

wykończenie wnętrz

Edukacja
szkoły językowe

Finanse i bankowość
leasing

Nieruchomości
biura nieruchomości

hurt / sklep
Rolnictwo / leśnictwo

maszyny

nawozy

usługi

składy opału

fitness / aerobic
/ kulturystyka

Sport i rekreacja

rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Kultura i rekreacjaKultura i rekreacja

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

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

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

NUMERY ALARMOWE

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

OŚWIATA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNE

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

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

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

ZDROWIE

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

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

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

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

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

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

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

Oświata

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 

Zdrowie

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU RYPIŃSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Rolnictwo

Auto Moto

Kupię/Sprzedam

Nieruchomości

Różne

Usługi

TEL. 608 688 587
ZADZWOŃ

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Ogrodnictwo

O G Ł O S Z E N I E

Numery alarmoweNumery alarmowe
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RYPIN  W czwartkowe popołudnie 10 maja w sali sesyjnej rypińskiego magistratu odbyła się prelekcja  
poświęcona osobie papieża Jana Pawła II

o papieżu i nie tylko

Wykład „Karol Wojtyła jako 
człowiek, jako papież, jako mi-
styk” wygłosił ks. dr hab. Wiesław 
Kraiński, który jest doktorem ha-
bilitowanym nauk teologicznych, 
nauczycielem  akademickim Wy-
działu Teologicznego Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
oraz wikariuszem sądowym Sądu 
Biskupiego Diecezji Toruńskiej.

– Rodzice nadali imię Karo-
lowi na cześć ostatniego cesarza 
Austrii, Karola Habsburga. Ro-
dzina Wojtyłów żyła skromnie. 
Jedynym źródłem utrzymania 
była pensja ojca – wojskowego 
urzędnika w Powiatowej Komen-
dzie Uzupełnień w stopniu po-
rucznika. Edmund, brat Karola, 
studiował medycynę w Krakowie 
i został lekarzem. Karola, gdy 
był jeszcze dzieckiem, nazywano 
najczęściej zdrobnieniem imienia 
– Lolek. Uważano go za chłopca 
utalentowanego i wysportowa-
nego – mówił podczas spotkania 
ks. Kraiński.

Matka Karola zmarła 13 
kwietnia 1929 roku, a trzy lata 
później w wyniku szkarlatyny od-
szedł jego brat Edmund. Choro-
bą zaraził się od swojej pacjentki 
w szpitalu w Bielsku. Od września 
1930 roku Karol rozpoczął naukę 
w ośmioletnim Państwowym 
Gimnazjum Męskim im. Marcina 
Jadowity w Wadowicach. Karol 
był bardzo zdolnym dzieckiem, 
a ponadto niezwykle pobożnym. 
Naukę w gimnazjum zakończył 14 
maja 1938 roku. Świadectwo ma-
turalne Karol otrzymał z oceną 
celującą. Kolejnym etapem jego 
rozwoju intelektualnego były 
studia polonistyczne na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie, gdzie 
zamieszkał wraz ze swoim ojcem. 
W lutym 1940 roku poznał oso-
bę niezwykle ważną dla swojego 
rozwoju duchownego. Był to Jan 
Tyranowski, który prowadził dla 
młodzieży męskiej koło wiedzy 
religijnej.

Gdy Karol miał 21 lat, zmarł 
jego ojciec. Jego śmierć była 
ogromnym ciosem dla młodego 
Wojtyły. W tamtym czasie po-
został bez środków do życia. Nie 
tracąc ducha, poświęcał czas na 
samokształcenie. W czasie woj-
ny uczelnie wyższe były zamy-
kane, a środowiska akademickie 
działały w podziemiu. W tamtym 
czasie powstało wiele utworów 
poetyckich Karola, które później 
były publikowane pod pseudoni-
mem m. in. Andrzej Jawień. Woj-
tyła podjął również pracę jako 
pracownik fizyczny w zakładach 
chemicznych Solvay, początkowo 
w kamieniołomie w Zakrzówku, 
a potem w oczyszczalni sody 
w Borku Falęckim.

W 1942 postanowił studiować 
teologię i rozpoczął w konspi-
racji studia na Wydziale Teologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Wstąpił również do tajnego Me-
tropolitalnego Seminarium Du-
chownego w Krakowie. W listo-

padzie 1946 kard. Adam Stefan 
Sapieha wyświęcił Wojtyłę na ka-
płana. Ksiądz Karol dwanaście lat 
później otrzymał papieską nomi-
nację na biskupa pomocniczego 
Krakowa. We wrześniu 1958 roku 
w katedrze na Wawelu został wy-
święcony na biskupa. W 1967 roku 
papież Paweł VI mianował go 
kardynałem. W poniedziałek 16 
października 1978 roku konklawe 
nowym papieżem ogłosiło kardy-
nała Karola Wojtyłę, który przy-
brał imię Jan Paweł II. W maju 

1981 roku został ciężko ranny 
w zamachu na placu św. Piotra 
w Watykanie. Zmarł 2 kwietnia 
2005 roku o godzinie 21.37. W ce-
remonii pogrzebowej  uczestni-
czyli pielgrzymi z kilkudziesięciu 
krajów świata. Podczas czwart-
kowego spotkania goście z uwagą 
wysłuchali wykładu, jak również 
chętnie obejrzeli pamiątki zwią-
zane z osobą Jana Pawła II zgro-
madzone przez prelegenta.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz
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Najmłodsi w ruchu drogowym
GMINA RYPIN  Tuż przed egzaminem na kartę rowerową uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Kowalkach  udali się na zajęcia do Centrum Edukacji Komunikacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Toruniu

Celem wyjazdu był udział 
w zajęciach z zakresu bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. Ucznio-
wie utrwalili zasady bezpiecznego 
poruszania się po drogach,

znaki drogowe i wiadomości 
niezbędne do egzaminu na kar-
tę rowerową. Najbardziej ocze-
kiwanym punktem zajęć była 
jazda rowerami i gokartami po 

placu manewrowym z sygnaliza-
cją świetlną, znakami drogowy-
mi, wyznaczonymi przejściami 
dla pieszych. Niespodzianką zaś 
okazała się nauka  prowadzenia 
pojazdów zdalnie sterowanych 
z włączaniem się do ruchu drogo-
wego na placu manewrowym.

Wyjazd do WORD w Toruniu 
to wycieczka zaplanowana i zor-

ganizowana przez Marek Błasz-
kiewicza, rodzica ucznia klasy IV, 
w ramach konkursu szkolnego 
na program wycieczki szkolnej. 
Teraz czwartoklasistów czeka eg-
zamin na kartę rowerową. Mamy 
nadzieję, że trening czyni mistrza 
i wszyscy uczniowie otrzymają 
upragniony dokument.

(red), fot. nadesłane

Gmina Rypin

Humanistki nie zawiodły
11 maja uczennice Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalkach wzięły udział 
w finale Wojewódzkiego Konkursu „Humanista Roku” 2017/2018 dla uczniów klas 
trzecich gimnazjum.

Odbył się on 
w budynku Wy-
działu Nauk Hi-
s t o r y c z n y c h 
Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika 
w Toruniu. Celem 
plebiscytu było 
rozwijanie zainte-
resowania nauka-
mi humanistycz-
nymi i światem 
w s p ó ł c z e s n y m 
oraz pobudza-
nie indywidual-
nych uzdolnień 
uczniów. Honoro-
wy patronat nad 
konkursem objęli 
m. in. kujawsko-
pomorski kurator 
oświaty i marsza-
łek województwa 
kujawsko-pomor-
skiego Piotr Cał-
becki.

W konkurso-

we szranki stanęło 91 uczniów 
z 46 szkół regionu. Musieli się 
zmierzyć z testem, który zawie-
rał aż 150 pytań. Dotyczyły one 
rozległych zagadnień z zakresu 
języka polskiego, wiedzy o spo-
łeczeństwie, historii, wiedzy 
o kulturze i świecie współcze-
snym. Dziewczęta z klasy III a: 
Agata Błaszczak i Barbara Cie-
szyńska zdobyły tytuły finali-
stek. Uczennice uzyskają dodat-
kowo 15 punktów liczących się 
przy rekrutacji do szkół śred-
nich oraz wpis na świadectwach 
ukończenia szkoły. Do humani-
stycznych zmagań przygotowy-
wała je Marlena Ciecierska.

Atrakcją konkursu „Hu-
manista Roku” było uczest-
nictwo w ciekawym wykładzie 
pt. „Pierwsza wojna światowa 
– klęska trzech zaborców” dra 
hab. Jarosława Centka. Agacie 
i Basi serdecznie gratulujemy 
sukcesu.

(red), fot. nadesłane

Patriotycznie 
w szkole
4 maja w Zespole Szkół w Skrwilnie odbyła się uro-
czysta akademia upamiętniająca 227. rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja.

Skrwilno

4 maja w Zespole Szkół 
w Skrwilnie odbyła się uroczy-
sta akademia upamiętniająca 
227. rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja.

Uczniowie klas drugich Gim-
nazjum oraz VI SP przygotowali 
dwie scenki dotyczące sytuacji 
Rzeczpospolitej w XVIII wieku. 
Pierwsza scenka przedstawiała 
rozmowy polityczne toczące się 
między zaborcami, które osta-
tecznie doprowadziły do likwi-

dacji państwa polskiego. W dru-
giej części akademii uczniowie 
wcielili się w rolę dziennikarzy, 
zadając pytania ostatniemu 
królowi Stanisławowi Augustowi 
Poniatowskiemu. Król ekspre-
syjnie wyrażał swoje zdanie na 
temat prób ratowania Rzeczpo-
spolitej i uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja. Akademię urozmaica-
ły pieśni patriotyczne.

(red)
fot. nadesłane
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O piłce okiem mistrzyni z Dębian
WYWIAD  Pochodząca z Dębian w gminie Rypin Anna Palińska, bramkarka GKS Górnik Łęczna, razem 
z drużyną zdobyła mistrzostwo Polski w Ekstralidze kobiet. W rozmowie z naszym tygodnikiem przybliża 
to osiągnięcie z punktu widzenia zawodniczki oraz opowiada o swojej karierze bramkarskiej

– 24. kolejka Ekstraligi ko-
biet okazała się wyjątkowa dla 
waszej drużyny. Po raz pierw-
szy zdobyłyście Mistrzostwo 
Polski. W jaki sposób takie wy-
darzenie wpływa na drużynę?

– To był szczególny moment. 
Po zwycięstwie nad drużyną 
z Wałbrzycha na 3 kolejki przed 
końcem sezonu zdobyliśmy hi-
storyczne dla klubu mistrzostwo 
Polski. Jest to bardzo budujące 

i pokazuje, że dzięki ciężkiej pracy 
i determinacji wszystko jest moż-
liwe do osiągnięcia. Dla mnie oso-
biście jest to bardzo duży sukces, 
gdyż jeszcze 2 lata temu spadłam 
z zespołem KKP Bydgoszcz z Eks-
traligi, a dziś mogę świętować 
zdobycie mistrzostwa kraju. Do 
mnie jeszcze chyba nie dotarło to 
co się wydarzyło.

– Jak wyglądały przygo-
towania piłkarek GKS Górnik 

Łęczna do Ekstraligi z perspek-
tywy zawodnika?

– Przygotowania nie są łatwe, 
ponieważ okres treningowy ma 
dać nam siłę na cały sezon. W zi-
mowym okresie przygotowaw-
czym trenowaliśmy na własnych 
obiektach, rozegraliśmy kilka spa-
ringów, a także wzięliśmy udział 
w turnieju w Poczdamie. Ja nie-
stety ze względu na kontuzję nie 
pojechałam na ten turniej.

– A co z nastrojami na ko-
niec sezonu? Mobilizacja nie 
spadła?

– Wszyscy uważają, że po 
zdobyciu mistrzostwa presją z nas 
zeszła, ale wcale tak nie jest. Gdyż 
teraz musimy utrzymać koncen-
trację do samego końca. Zostały 
nam do rozegrania 2 spotkania 
ligowe oraz finał Pucharu Polski, 
więc w każdym meczu będziemy 
walczyć o pełną pulę.

– Wśród Górniczek pojawi-
ła się pani w 2016 roku. Proszę 
przybliżyć w skrócie swoją pił-
karską historię.

– Do Górnika trafiłam na za-
sadzie transferu definitywnego 
z KKP Bydgoszcz. Moja przygoda 
z piłką, jak u większości dziew-
czyn, zaczęła się od gry na po-
dwórku z kolegami. W szkole pod-
stawowej i w gimnazjum grałam 
w szkolnych drużynach. Po skoń-
czeniu gimnazjum nie chciałam 
kontynuować swojej przygody 
z piłką, tylko iść w kierunku któ-
ry obrałam, czyli liceum mundu-
rowe. Pan Maciej Grzybowski, za 
co jestem mu bardzo wdzięczna, 
namówił mnie na testy w Byd-
goszczy. I tak trafiłam do KKP. Na 
początku grałam w środku po-
mocy. Później natomiast nie było 
bramkarki, więc dostałam rękawi-
ce i do dziś już tak zostało.

– Występuje pani również 
w reprezentacji Polski. Ma pani 
jakieś ciekawe doświadczenia?

– Sporadycznie, ale jestem 
powoływana do seniorskiej repre-
zentacji Polski. Każde powołanie 
i uczestnictwo w zgrupowaniu to 
nowe doświadczenie. W reprezen-

tacji są dwie świetne bramkarki 
(Kiedrzynek i Szymańska – red.), 
więc mam od kogo się uczyć. Jed-
nym z ciekawszych doświadczeń, 
które na pewno zapamiętam na 
całe życie, to uczestnictwo w Uni-
wersjadzie w Gwangju w Korei 
Południowej w 2015 roku.

– Czym zajmuje się pani 
poza murawą?

– Aktualnie studiuję bezpie-
czeństwo wewnętrzne, są to stu-
dia magisterskie. Poza tym jestem 
trenerką, trenuję grupę skrzat 
w akademii GKS górnik Łęczna.

– Jaką radę dałaby pani po-
czątkującej piłkarce?

– Najważniejszą kwestią jest 
cierpliwość, ciężka praca, a przede 
wszystkim sumienność. Dla więk-
szości dziewczyn piłka to hobby 
i właśnie w taki sposób należy ją 
traktować.

– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję.

Rozmawiała 
Daria Szpejenkowska

Fot. nadesłane



Tabela:
1. Dwunastka Włocławek 29 pkt

2. Lech Rypin 24 pkt

3. Orlęta Aleksandrów Kuj. 11 pkt

4. GKS Fabianki 3 pkt
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Lech ograł lidera IV ligi
PIŁKa NOŻNa  Miłą niespodziankę sprawili nam piłkarze Lecha Rypin, którzy w meczu na własnym bo-
isku pokonali 2:0 liderującego rozgrywkom IV Ligi Chemika Bydgoszcz. Gole dla naszego zespołu zdobywali 
Szymon Moszczyński i Radosław Lewandowski

W poprzednim wydaniu CRY 
pisaliśmy o lekkiej zadyszce rypiń-
skich piłkarzy, którzy w ubiegłym 
tygodniu musieli rozegrać aż dwa 

mecze ligowe i na sześć możliwych 
do zdobycia punktów wywalczy-
li tylko jeden. Sytuacja w tabeli 
sprawia, że właściwie Lechici mogą 

grać do końca sezonu na luzie i po 
prostu walczyć o kolejny punkty. 
Przed ostatnim meczem wiadomo 
było, że zadanie łatwe nie będzie, 
bo do Rypina przyjechać miał li-
der ligi, a więc ekipa Chemika Byd-
goszcz. Jasne było, że zmierzający 
po awans zespół z Bydgoszczy bę-
dzie chciał zgarnąć w Rypinie peł-
ną pulę. Ale nasi piłkarze na to nie 
pozwolili.

Lech przystąpił do sobotniego 
meczu bardzo zmobilizowany. Na-
szym piłkarzom nie przeszkodziła 
nawet informacja o osłabieniu, któ-
ra dotarła tuż przed spotkaniem. 
Okazało się bowiem, że z powo-

du pauzy za czerwoną kartkę nie 
mógł zagrać jeden z filarów Lecha 
Piotr Buchalski. Początek nie był 
łatwy, długo utrzymywał się wynik 
bezbramkowy. Wreszcie w 37. mi-
nucie bramkarza rywali pokonał 
Szymon Moszczyński. Do przerwy 
Lech prowadził 1:0.

Korzystny, na pewno dla gości 
zaskakujący wynik powodował, że 
plan na drugą połowę był prosty. 
Należało przede wszystkim zabez-
pieczyć dostęp do własnej bram-
ki, aby nie stracić gola. Mimo, że 
rypinianie robili to skutecznie, to 
myśleli także o podwyższeniu pro-
wadzenia, aby dobić faworyta. Sce-

nariusz był podobny jak w pierw-
szej połowie, bo długa nie padła 
żadna bramka, aż wreszcie w koń-
cówce trafili miejscowi. Młody re-
zerwowy Radosław Lewandowski 
wykorzystał błąd obrony Chemika 
i w 85. minucie ustalił wynik spo-
tkania na 2:0. Trzy punkty zostały 
w Rypinie.

Po tym meczu Lech ma na 
koncie 43 punkty i zajmuje piąte 
miejsce w tabeli IV ligi. W najbliż-
szą sobotę podopieczni trenera To-
masza Paczkowskiego podejmować 
będą Legię Chełmża. Relacja z me-
czu oczywiście w kolejnym CRY.

(ak), fot. archiwum

Piłka nożna

3 punkty bez grania
Grot Kowalki w ubiegłą sobotę miał rozegrać swój 
przedostatni mecz ligowy z Wichrem Wielgie. Miał, 
ponieważ zespół gości do Nadroża nie dotarł.

Przed tym spotkaniem pod-
opieczni Tomasza Wysockiego 
zajmowali pierwsze miejsce 
w drugiej grupie włocławskiej 
A klasy z dwoma punktami 
przewagi nad Kujawiakiem Kru-
szyn. Zwycięstwo nad Wichrem 
przy przegranej Kujawiaka za-
pewniało naszej drużynie grę 

w barażu o awans do okręgówki. 
Kruszynianie faktycznie polegli 
u siebie z Victorią Smólnik 1:3. 
Natomiast wskutek nieprzy-
bycia na mecz Wichra Wielgie, 
wynik nieodbytego spotkania 
najprawdopodobniej zakończy 
się walkowerem 3:0 na korzyść 
Grotu. Warto dodać, że nasi 

piłkarze nie zmarnowali sobot-
niego popołudnia, rozgrywając 
między sobą sparing na boisku 
w Nadrożu.

Nasza drużyna ma do roze-
grania jeszcze jedno spotkanie 
w lidze. W ramach 21. kolejki 20 
maja o 15:00 zmierzy się z Vic-
torią Smólnik na wyjeździe. Za-
wodnicy trenera Wysockiego 
o awans do ligi okręgowej za-
grają prawdopodobnie z Orłem 
Służewo, który na dwie kolejki 
przed końcem ligi ma 5 punkto-
wą przewagę nad Unią Choceń 
w pierwszej grupie włocławskiej 
A klasy.

Tekst i fot. (LB)

Orlicy na 
drugim miejscu
Najmłodsi zawodnicy Lecha Rypin rywalizują w Gru-
pie Mistrzowskiej Orlika okręg Włocławski. Nasi 
chłopcy są na drugim miejscu.

Piłka nożna

– Zakończyliśmy zmagania 
w grupie mistrzowskiej orlików 
okręg Włocławski. Wygraliśmy 7 
spotkań, zremisowaliśmy 3 i po-
nieśliśmy 2 porażki. Strzeliliśmy 
w 12 spotkaniach 28 goli, straci-
liśmy 12. Graliśmy z drużynami, 
gdzie w składzie jest większość 
chłopców z rocznika 2007. Nasza 
drużyna ma w składzie 25 zawod-
ników, z czego 6 z rocznika 2007, 
zaś reszta piłkarzy jest młodsza 
(2008-2009). Przed nami kolejne 
mecze o mistrzostwo ligi – mówi 
trener orlików Lecha Rypin Jaro-
sław Sochacki.

Skład Orlików: Olek Kolbus, 
Bartek Dreśliński, Miłosz Fiszer, 
Wiktor Trzciński, Kornel Łap-
kiewicz, Oliwier Klewicz, Łukasz 

Liszewski, Wiktor Romanowski, 
Mateusz Gurtatowski, Szymon 
Śliwa, Mateusz Zaniecki, Kuba 
Sławiński, Karol Cielicki, Jakub 
Pawłowski, Marcel Budzich, 
Szymon Jasiński, Igor Kalinow-
ski, Sebastian Kamiński, Bartek 
Wysocki, Oliwier Markuszewski, 
Wiktor Rupiński, Dawid Wysocki, 
Maciek Rutkowski, Michał Stal-
mirski, Kacper Filipski. Trener 
Jarosław Sochacki.

(ak), fot. nadesłane

Sport szkolny

Obcowały z mistrzyniami
To było wielkie wydarzenie dla uczennic z kuj-pom. 15 maja w hali sportowej SP 
w Grębocinie (powiat toruński) odbyła się specjalna lekcja w-f.

Fundacja Otylii Jędrzejczak 
oraz samorząd województwa 
realizują wspólnie program „Mi-
strzynie w szkołach”. W zajęciach 
wzięło udział 350 uczennic z bli-
sko 20 szkół z regionu, a tym 
dzieci ze szkół z Rypina (SP nr 1), 
Skrwilna i Ugoszcza.

– Cieszę, że współpracujemy 
z Otylią w projekcie, który ma 
zapobiegać wyłączeniu dziewcząt 
i młodych kobiet z aktywności 
fizycznej. Chcemy wspólnie pro-
mować zdrowy styl życia i uświa-
damiać istotną rolę sportu w roz-
woju młodego pokolenia – mówi 
marszałek Piotr Całbecki.

– Celem akcji jest mobilizacja 

dziewcząt w wieku szkolnym do 
zwiększenia aktywności rucho-
wej, ale także pokazanie, że przez 
sport mogą realizować swoje ma-
rzenia, także te pozasportowe. 
Cechy, które wypracowuje się 
w sporcie mają pomóc im realizo-
wać inne marzenia – mówi Otylia 
Jędrzejczak.

Była wspaniała pływaczka – 
mistrzyni olimpijska, mistrzyni 
świata, mistrzyni Europy i re-
kordzistka świata – zaprosiła do 
Grębocina: Oktawię Nowacką, 
Luizę Złotkowską, Igę Baumgart, 
Patrycję Maliszewską i Karolinę 
Karasiewicz.

– W praktyce „Mistrzynie 

w szkołach” to po prostu specjal-
na lekcja WF podczas której do 
uczestniczek trafia jasny przekaz. 
Dowiadują się, że sport uczy de-
terminacji, konsekwencji w dąże-
niu do celu, ale także szacunku do 
samego siebie i otoczenia – doda-
je Jędrzejczak.

Bez wątpienia obecność tak 
wielu wspaniałych gwiazd sportu 
była wielką atrakcją dla uczest-
niczek z gminy Lubicz i innych 
gmin województwa kujawsko-po-
morskiego. Program „Mistrzynie 
w szkołach” jest współfinanso-
wany przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki.

(red)


