
RYPIN  Sprawa skatowanego 2,5-letniego Piotrusia wywołała 
wiele emocji i to nie tylko wśród mieszkańców Rypina. Chło-
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Gdy malec w ciężkim stanie 
trafił do rypińskiego szpitala, le-
karze od razu zawiadomili policję. 
Ta z kolei zatrzymała 25-letniego 
konkubenta matki chłopca, który 
podczas przesłuchania częściowo 
przyznał się do winy. Mamie po-
bitego chłopca nadal ciężko uwie-
rzyć, że jej partner mógł dopuścić 
się takiego okrucieństwa.

Mama w szoku
– Wiele osób nie może zrozu-

mieć, dlaczego bronię Radka. Ja go 
nie bronię, a każdy, kto tak myśli, 
jest w błędzie. Jeśli stawiane mu 
zarzuty się potwierdzą, nie chce go 

znać. Cały czas jednak zastanawiam 
się, dlaczego do tego doszło. Miesz-
kaliśmy razem, mieliśmy wspólne 
plany na przyszłość. Chcieliśmy się 
pobrać i zbudować normalną ro-
dzinę. Radek dobrze zajmował się 
Piotrusiem, bawił się z nim, kąpał, 
starał się być ojcem. W mojej obec-
ności nigdy nie podniósł na niego 
ręki. Wiem, że ciężko w to uwie-
rzyć, ale nie znam powodów, dla 
których to się stało – mówi Julia, 
mama Piotrusia.

Innego zdania jest babcia Pio-
trusia, która niezmiennie twierdzi, 
że do bicia 2,5-latka miało docho-

dzić już wcześniej. W kwietniu 
podczas realizacji programu tele-
wizyjnego Uwaga! TVN krytycznie 
odniosła się także do zachowania 
własnej córki, zarzucając jej m. 
in. nieodpowiedzialność i brak in-
stynktu macierzyńskiego.

Trudne dzieciństwo Julii
– Odkąd pamiętam, moja 

mama zawsze miała do mnie pre-
tensje. Nigdy nie doświadczyłam 
od niej miłości, były tylko krzy-
ki i bicie. Opiekę i wychowanie 
zawdzięczam przede wszystkim 
swojej babci. Gdyby nie jej osoba 
pewnie trafiłabym do domu dziec-
ka. Czasami myślę, że dla mamy 
liczyły się tylko pieniądze, które za 
nas otrzymywała. Nie raz opieko-
wałam się swoim młodszym ro-
dzeństwem po tym, jak odbywały 
się w naszym mieszkaniu libacje 
alkoholowe i nie było komu się 
nami zająć. To wszystko sprawiło, 
ze z domu wyprowadziłam się już 
w wieku 17 lat. Zaszłam w ciążę 
i zamieszkałam z ojcem Piotrusia 
u jego rodziców. 

Dokończenie na str. 3

Czterolatek wbiegł 
prosto pod auto
Rypińscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypad-
ku drogowego, do którego doszło przy ul. Spokojnej. 
Czteroletni chłopiec wybiegł na ulicę wprost pod nad-
jeżdżający samochód.

Rypin

W piątek (04.05) po godz. 
15.00 dyżurny rypińskiej policji 
otrzymał zgłoszenie o zdarze-
niu drogowym, do którego do-
szło w Rypinie przy ul. Spokoj-
nej. Natychmiast udali się tam 
policjanci.

– Na podstawie wykonanych 
czynności mundurowi wstępnie 
ustalili, że czteroletni chłopiec 
będący pod opieką osoby doro-
słej, idąc chodnikiem, wyrwał 
się nagle opiekunowi i wbiegł na 

ulicę wprost pod nadjeżdżający 
samochód VW Polo – podaje 
asp. Dorota Rupińska z Komen-
dy Powiatowej Policji w Rypinie.

W wyniku zdarzenia chłopiec 
został przewieziony do szpitala. 
Zarówno kierowca pojazdu jak 
i opiekun dziecka byli trzewi. 
Prowadzone w tej sprawie po-
stępowanie wyjaśni dokładne 
okoliczności oraz przyczyny 
tego wypadku drogowego.

(ak), fot. KPP Rypin
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MOSiR pomysłem na weekend
RYPIN  Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji od ubiegłego roku zarządza nowy dyrektor – Sławo-
mir Stefański, który powoli, ale systematycznie wprowadza powiew świeżości
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Jednym z ulubionych miejsc 
spacerowych rypinian jest oczy-
wiście MOSiR oraz park miejski 
przy ul. Orzeszkowej. Poprzedni 
dyrektor Jan Szymański stworzył 
przestrzeń przyjazną rekreacji. 
Nowy dyrektor już na początku 
pełnienia swojej funkcji zapowia-
dał zmiany, na szczęście dla lubią-
cych naturę mieszkańców nasze-
go miasta są to zmiany, które na 
pewno przypadną wszystkim do 
gustu.

– Przede wszystkim zadbamy 
o uatrakcyjnienie wejścia na te-
ren ośrodka od strony ulicy Spor-
towej. Planujemy przenieść nasze 
mini zoo, zwierzęta trafią do no-
wych klatek. Powstanie zupełnie 
nowy skwer, z nowymi nasadze-
niami. Do mini zoo będzie pro-
wadził chodnik. Chcemy zadbać 
o staw, otworzymy oczko wodne, 
pojawią się lilie wodne. Przy sa-

mym oczku wygospodarowano 
w przeszłości miejsce grillowe. 
W najbliższym czasie planujemy 
je odświeżyć i powiększyć – tłu-
maczy dyrektor Stefański.

Nie wszyscy wiedzą, że gril-
lowisko jest miejscem ogólnodo-
stępnym. Wystarczy tylko zare-
zerwować w biurze MOSiR termin, 
a jeżeli nie dysponujemy własnym 
grillem, ruszt zawsze można wy-
pożyczyć. A okoliczności przyro-
dy pozwalają odetchnąć. MOSiR 
pięknieje z każdym dniem, nowe 
nasadzenia, prace porządkowe, 
przycinanie drzew to codzienność 
pracowników ośrodka sportu. 
Oferta ośrodka także systema-
tycznie się powiększa.

Już wkrótce magistrat pod-
pisze umowę z firmą wyłonioną 
w drodze przetargu, która dokoń-
czy budowę bieżni okrężnej 400 
m. Planowany odbiór inwestycji 

to koniec sierpnia tego roku.
– Musimy dbać o boisko 

pierwsze. Jest to boisko dla dru-
żyn seniorów i juniorów, zostały 
przeniesione budki, zakupili-
śmy dodatkowy sprzęt piłkarski. 
Doprowadzamy do porządku 
pozostałe dwa boiska. Oczywi-
ście zachęcamy do korzystania 
z gokartów, trampoliny, siłowni, 
a także z naszego nowego po-
mysłu – boiska dla badmintona. 
Postanowiliśmy stworzyć dla mi-
łośników tego sportu miejsce i na 
MOSiR-ze, na tzw. wembley po-
wstaną dwa boiska, gdzie będzie 
można zagrać w badmintona oraz 
speedmintona – to mniej znana 
odmiana tego sportu, połączenie 
badmintona i tenisa ziemnego. 
Zainteresowani mogą wypożyczyć 
sprzęt i przyjemnie spędzić czas 
– tłumaczy dyrektor Stefański.

Tekst i fot. (mr) Już wkrótce oczko wodne i grillowisko zmienią swój wygląd

Już w najbliższych dniach magistrat podpisze umowę 
z wykonawcą, który dokończy budowę nowoczesnej bieżni

Rypin

Rynek w nowym miejscu
Już wkrótce rozpoczną się prace przy przebudowie targowiska miejskiego. Na 
czas remontu rynek został przeniesiony na ulicę Sportową.

Jak widać, mieszkańcom 
nowa lokalizacja nie przeszka-
dza, a handel w miłych oko-
licznościach przyrody staje się 

przyjemnością. Na przebudowę 
targowiska zabezpieczono w te-
gorocznym budżecie sumę pra-
wie 2,2 mln zł,  przy czym 963 

tys. zł to środki unijne. Prace 
zakończą się we wrześniu tego 
roku.

Tekst i fot. (mr)

W  S K R Ó C I E
RYPIN Miasto się uzbroi
W dniach 11-12 maja br. przestrzeń miejska Rypina stanie się areną 

manewrów taktyczno-obronnych. Mają prezentować mieszkańcom 
wzorce i postawy proobronne, krzewić uczucia patriotyczne oraz 
podnosić czujność obywatelską. Zgodnie z założeniami niektóre z obiek-
tów tzw. miejskiej struktury krytycznej, np. mosty, budynki administracji 
samorządowej, będzie ochranianych przez oddziały o profilu Obrony Tery-
torialnej. W sobotę podczas krótkiego rozejmu o godzinie 14.00 w Parku 
Miejskim im. Józefa Piłsudskiego odbędą się uroczystości upamiętniające 
rocznicę śmierci marszałka oraz przewrót majowy z 1926 roku. 

(mr)
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Po śladach do złodzieja
RYPIN  Policjanci z Rypina zatrzymali mężczyznę pod zarzu-
tem kradzieży ciągnika. Funkcjonariusze do sprawcy dotarli 
po śladach opon, które doprowadziły ich do aż do sąsiedniego 
powiatu. Sprawcą okazał się 30-letni mieszkaniec powiatu lip-
nowskiego

Jak zakończy się 
historia Piotrusia? 

Rypin

Dokończenie ze str. 1
– Musiałam się nauczyć radzić so-
bie sama. Mimo codziennego trudu 
nigdy nie pomyślałam o oddaniu 
dziecka do adopcji. Niestety z róż-
nych powodów nasz związek nie 
przetrwał próby czasu. Wiem, że 
tata Piotrusia podejrzewał mnie 
o zdradę, ale to nieprawda. Nie był 
dobrym ojcem, wolał imprezy od 
zajmowania się dzieckiem. Pomimo 
publicznych zapewnień, w dalszym 
ciągu nie interesuje się synem.

Próba samobójstwa
Zanim doszło do tragedii, 

mama Piotrusia była objęta nad-
zorem kuratora sądowego, opieką 
MOPS-u oraz wspierana częstymi 
wizytami asystenta rodziny. Julia 
nie ukrywa, że były momenty w jej 
życiu, kiedy potrzebowała wspar-
cia.

– Wpadłam w złe towarzystwo 
i miałam styczność z narkotykami. 
Po próbie samobójczej wylądowa-
łam w zakładzie psychiatrycznym. 
Lekarze mi pomogli i udało mi się 
wyjść na prostą. Zerwałam z narko-
tykami i ponownie zamieszkałam 
z matką, gdzie byłam pod opieką 
asystenta rodziny. Po znalezie-
niu pracy odzyskałam syna. Mojej 
mamie przeszkadzał fakt, że pod 
moją nieobecność musiała zajmo-
wać się Piotrusiem. Więcej pomocy 
otrzymałam ze strony jej obecne-
go męża, który jest pracowitym 
i uczciwym człowiekiem. Później 
poznałam Radka i nie jest prawdą, 
jakoby moja mama nie akcepto-
wała go od początku naszej znajo-

mości. Pamiętam, jak pożyczała od 
nas pieniądze, które później ciężko 
było jej oddać. Mieszkając w kuch-
ni z Piotrusiem, dokładałam się do 
wszystkich opłat. Pewnego razu 
zażądała ode mnie dodatkowych 
pieniędzy. Wolałam się wyprowa-
dzić i zamieszkać ze swoim part-
nerem.

Będzie walczyć o swoje dzieci
Zatrzymanemu Radosławowi 

K. grozi do 10 lat więzienia. Decyzją 
sądu rodzinnego 2,5-letni Piotruś 
trafił do pogotowia opiekuńczego, 
podobnie jak drugie dziecko młodej 
matki, która również w tej sprawie 
może mieć postawione zarzuty.

– Mam świadomość, że mogę 
odpowiadać przed sądem. Stra-
ciłam nie tylko Piotrusia, ale i Igę. 
Wbrew temu, co mówią inni, ko-
cham swoje dzieci i zamierzam 
o nie walczyć. Ludzie oceniają 
mnie, choć nic o mnie nie wiedzą. 
Codziennie rozmawiam telefonicz-
nie ze swoim synkiem. Tęsknie za 
nimi i chcę udowodnić wszystkim, 
że mogę być dobrą matką. Jeśli 
sąd mi nie uwierzy, wolę by moje 
pociechy trafiły do obcych, aniżeli 
pod opiekę mojej mamy. Ona po-
trafi manipulować ludźmi. Dla niej 
będzie to tylko kolejne świadczenie 
socjalne. Myślę również o wyjeź-
dzie z Rypina, bo po całej tej sytu-
acji mam problem ze znalezieniem 
tu pracy. Wierzę, że w końcu spełni 
się moje marzenie o prawdziwej 
rodzinie.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

W piątek (04.05) dyżurny ry-
pińskiej policji został poinformo-
wany przez mieszkańca miejsco-
wości Lasoty (gm. Rogowo), że 
ktoś z jego posesji ukradł ciągnik 
rolniczy. Na miejsce pojechali po-
licjanci z patrolówki. Tam podczas 
penetracji terenu zauważyli ślady 
opon i natychmiast udali się w ich 

kierunku.
– Ślady prowadziły policjan-

tów przez kilka miejscowości, aż 
do powiatu lipnowskiego, gdzie 
na drodze asfaltowej zniknęły. 
Na miejscu byli też kryminalni. 
Wspólnie rozpoczęli sprawdzanie 
terenu. Wreszcie na drodze do 
posesji w miejscowości Jastrzę-

bie ponownie ujawnili ślady opon 
skradzionego ciągnika – mówi asp. 
Dorota Rupińska z KPP Rypin.

Podczas przeszukania za 
jednym z budynków policjanci 
znaleźli ukryty pod plandeką po-
szukiwany pojazd. Chwilę później 
na terenie tej posesji policjanci 
zatrzymali sprawcę kradzieży. Był 
nim 30-letni mieszkaniec powiatu 
lipnowskiego.

Mężczyzna próbował jeszcze 
nieudolnie tłumaczyć, że ciągnik 
pożyczył, ale nie potrafił wskazać 
od kogo. Policjanci zabezpieczy-
li skradziony pojazd, a następnie 
wydali go właścicielowi. 30-latek 
jeszcze tego samego dnia usłyszał 
zarzut kradzieży. Teraz grozi mu 
do 5 lat pozbawienia wolności.

(ak), fot. KPP Rypin

Powiat

Pozytywny bilans majówki
Rypińscy policjanci zakończyli działania pod krypt. „Bezpieczny majowy week-
end”, które w tym roku trwały 10 dni. Głównym celem funkcjonariuszy było za-
pewnienie bezpieczeństwa na drogach.

Policyjna akcja „Bezpiecz-
ny majowy weekend” trwała od 
piątku 27 kwietnia do niedzieli 6 
maja. Dlatego też na terenie po-
wiatu rypińskiego zaangażowano 
zwiększoną liczbę funkcjona-
riuszy. Głównym celem działań 
policjantów było zapewnienie 
bezpieczeństwa podróżującym. 
Ponadto mundurowi zabezpie-
czali imprezy plenerowe oraz 
mecze, które w tym czasie odby-
wały się w powiecie.

W ciągu 10 dni majówki ry-
pińscy policjanci ujawnili 277 

wykroczeń w ruchu drogowym, 
4 kierowców pod wpływem al-
koholu, zatrzymali 2 prawa jazdy 
oraz 13 dowodów rejestracyjnych. 

Ponadto na terenie powiatu do-
szło do dwóch wypadków drogo-
wych i 8 kolizji.

(ak), fot. KPP Rypin
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Skrwilno

Mogiły dziedziców będą jak nowe
Trwają prace mające na celu odrestaurowanie zabytkowych pomników byłych 
właścicieli Okalewa – Chełmickich na cmentarzu parafialnym w Skrwilnie.

Z końcem kwietnia tego roku 
w gminie Skrwilno rozpoczęto 
realizację projektu pt. ”Zwięk-
szenie atrakcyjności obiektów 
kultury poprzez renowację mo-
giły dziedziców na Cmentarzu 
Parafialnym w Skrwilnie”. Dofi-
nansowanie na ten cel pozyskano 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, przy 
udziale środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich.

Biorąc pod uwagę bardzo 
wysoki koszt całego przedsię-
wzięcia, prace na skrwileńskim 
cmentarzu podzielono na dwa 
etapy. Etap pierwszy, obecnie 
realizowany, skupia się na robo-

tach ziemnych, które obejmują 
m. in. usunięcie karp wyciętych 
drzew w bezpośrednim sąsiedz-
twie kwatery, wymianę podwa-
liny pod ogrodzenie, płyt na-
grobnych oraz żeliwnego krzyża, 
wykonanie nowej płyty central-
nej, która stanowi podstawę dla 
rzeźb aniołów.

Nawierzchnia wyposażona 
zostanie w drenaż rurowy dla 
osiągnięcia poprawy odpływu 
wód opadowych z wnętrza kwa-
tery. Powstanie również nowe 
wejście na teren kwatery, z wy-
korzystaniem oryginalnych ele-
mentów. Konserwacja poszcze-
gólnych komponentów kwatery 
zaplanowana została w etapie 

drugim.
Mogiły dziedziców na cmen-

tarzu parafialnym w Skrwilnie 
stanowią niewątpliwie cenną 
wartość historyczną. Niestety do 
tej pory stan zachowania zabyt-
ku był bardzo zły oraz wymagał 
natychmiastowych prac konser-
watorskich i restauratorskich.

– Dziś wierzymy, iż w nieda-
lekiej przyszłości zabytkowe gro-
bowce byłych właścicieli pobli-
skiego Okalewa – Chełmickich, 
ozdobione nagrobnymi figurami 
aniołów, będą piękną oraz chęt-
nie odwiedzaną atrakcją tury-
styczną gminy Skrwilno – podaje 
Urząd Gminy w Skrwilnie.

(ak), fot. UG Skrwilno

Zainwestowali w siłownie plenerowe
GMINA BRZUZE  W poniedziałek 30 kwietnia zainstalowano siłownie zewnętrzne w trzech miejscowo-
ściach gminy Brzuze. To znakomita wiadomość dla mieszkańców chcących wypoczywać aktywnie na świe-
żym powietrzu

W Ostrowitem miejsce 
do ćwiczeń rekreacyjnych zo-
stało wydzielone przy orliku, 
w Ugoszczu urządzenia zamon-
towano w kompleksie boisk 
sportowych na terenie po pla-
cu zabaw. Siłownia plenerowa 
w Brzuzem umiejscowiona jest 
na plaży przy jeziorze. Zamon-
towane przyrządy umożliwiają 
aktywny wypoczynek na świe-
żym powietrzu oraz urozmaico-
ny trening różnych grup mięśni 
dla użytkowników w wieku po-
wyżej 10 lat.

– Gmina Brzuze ma znako-
mite warunki do rozwoju re-
kreacji. W 2018 r. zamontujemy 
kolejne urządzenia ułatwiające 
aktywność ruchową, spokoj-
ny trening i ćwiczenia mogą-
ce pomóc w rehabilitacji osób 
w różnym wieku. Trzy siłow-
nie plenerowe w Ostrowitem, 

Ugoszczu i Brzuzem wskazują 
kierunek inwestycji w bieżącym 
roku. Sport i rekreacja pozosta-
ją w najbliższym czasie jednym 
z ważniejszych kierunków inwe-
stycyjnych gminy. Niebawem, 
bo już w maju rozpoczynamy 

budowę dwóch pomostów: 
w Ostrowitem i Trąbinie. W ten 
sposób staramy się wykorzystać 
walory krajobrazowe pięknych 
jezior i stworzyć lepsze warunki 
do aktywnego wypoczynku na-
szych mieszkańców i turystów. 

W fazie projektowania są na-
stępne obiekty w wielu lokaliza-
cjach – mówi wójt gminy Brzuze 
Jan Koprowski.

Zgodnie z regulaminem, 
uprawnione do treningu dzieci 
do 14. roku życia mogą korzy-

stać z urządzeń tylko pod opie-
ką dorosłych. Inwestycja zreali-
zowana została dzięki środkom 
gminy Brzuze i współfinanso-
waniu z budżetu województwa 
kujawsko-pomorskiego.

(ak), fot. nadesłane

Huczny Dzień Strażaka
11 maja odbędą się uroczyste obchody Dnia Strażaka, 
połączone z przekazaniem KP PSP sztandaru. Uro-
czystości zaszyci swoją obecnością Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński.

Rypin

Uroczystości rozpocznie 
msza św. celebrowana przez bp. 
płockiego Piotra Liberę w ko-
ściele św. St. Kostki. Następnie 
zgromadzeni udadzą się na Nowy 
Rynek, gdzie na placu odbędą 
się pozostałe części wydarzenia. 
Sztandar ufundował Społeczny 
Komitet Fundacji Sztandaru dla 

Komendy Powiatowej PSP w Ry-
pinie. Uroczystości rozpoczną  
się o godzinie 14.30.

Magistrat planuje także spo-
tkanie z gościem honorowym – 
ministrem Brudzińskim w sali 
sesyjnej Urzędu Miasta w godzi-
nach popołudniowych.

(mr), fot. ilustracyjne
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Wielki dzień strażaków
GMINA ROGOWO  Trzeci dzień maja był wyjątkowy i to z dwóch powodów dla mieszkańców gminy 
Rogowo. Najpierw chętni wzięli udział w obchodach z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Następnie strażacy-ochotnicy wraz z samorządowcami świętowali w Świeżawach Dzień Stra-
żaka

Na początek świętowania 
było nabożeństwo w kościele 
w Rogowie, następnie złożenie 
kwiatów w miejscu kultu na po-
bliskim cmentarzu. Po tej części 
druhowie udali się do remizy 
w Świeżawach, gdzie wspólnie ze 
starostą Zbigniewem Zgórzyń-
skim, wójt Barbarą Nowakowską 
i przewodniczącym rady gminy 
Markiem Długokęckim obchodzili 
swoje święto. Obecni byli również 
przedstawiciele komendy powia-
towej Państwowej Straży Pożar-
nej w Rypinie. Spotkanie było 
dobrą okazją do podziękowań, ale 
i rachunku dla działalności dru-
hów z gminy Rogowo.

– Na terenie gminy mamy 12 
jednostek OSP, z czego dwie pro-
wadzą działania ratowniczo-ga-
śnicze. To jest OSP Rogowo, któ-
ra należy do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego oraz OSP 
Kobrzyniec jako jednostka wspo-
magająca. Pozostałe jednostki 
skupiają się na działalności spo-
łeczno-kulturalnej. Na terenie 
całej gminy daje to około 280 
strażaków, z czego około setka 

czynnie działających. Te pozosta-
łe jednostki nie mogą brać udzia-
łu w akcjach, bo nie mają odpo-
wiednich przeszkoleń, badań 
i ubezpieczeń, a przede wszyst-
kim sprzętu. OSP Rogowo posiada 
dwa samochody, OSP Kobrzyniec 
jeden, pozostałe jednostki nie-
stety nie są zmotoryzowane, nie 
licząc starego Żuka w OSP Nadróż, 
który jednak jest używany spora-
dycznie, np. do przewozu pompy 
– mówi Marcin Muranowski, pre-
zes oddziału gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Rogowie.

Jak więc widać, głównym 
problemem ochotników są bra-
ki sprzętowe. Jak wyjaśnił nam 
Marcin Muranowski, ostatnio 
do gminy Rogowo nowy pojazd 
trafił w 2003 roku, ale podejmo-
wane są starania, aby pojawił się 
kolejny wóz. Jak zawsze wszyst-
ko rozbija się jednak o pieniądze. 
W zeszłym roku na teren powiatu 
rypińskiego przywędrowały dwa 
samochody, ale do gmin Skrwilno 
i Wąpielsk, Rogowo musi jeszcze 
poczekać. A co z drobniejszym 

sprzętem? – Można pozyskiwać 
sprzęt, ale musi to być racjonal-
ne, żeby nie wydawać tysięcy zło-
tych na rzeczy, które będą leżeć 
nieużywane w garażu – dodaje 
Muranowski.

Impreza z okazji Dnia Stra-
żaka przypadającego 4 maja tym 
razem zawędrowała do Świeżaw. 
Co roku zarząd gminny stara się, 
aby ta uroczystość odbywała się 
w innej jednostce. Większość 
z nich ma wyremontowane świe-
tlice, dlatego to dobra okazja, 
żeby przynajmniej raz w roku 
druhowie mieli u siebie większą 
uroczystość. A ochotnicy ze Świe-
żaw, choć nie są zmotoryzowani, 
to się rozwijają i zapowiadają, że 
na tym nie koniec.

– Nasza jednostka liczy 36 
druhów. Organizujemy turnieje 
sportowe, bale, imprezy inte-
gracyjne. Zimą trenujemy na sali 
gimnastycznej w Rogowie, dbamy 
o sprawność fizyczną. Braliśmy 
też udział w poszukiwaniu zagi-
nionej osoby w Rojewie. Staramy 
się robić co możemy, ale ograni-
cza nas brak auta, ale mamy na-

dzieję, że uda się najpierw przejść 
odpowiednie szkolenia, potem 
pozyskać dotacje i w przyszłości 
samochód. Cieszy nas, że rośnie 
liczba członków. W tym roku za-
łożyliśmy drużynę młodzieżową, 
która liczy 16 osób, w tym dwie 
dziewczyny. Cały czas się rozwija-
my i to nas bardzo cieszy. Odbiór 
społeczny jest bardzo dobry – za-
pewnia Jarosław Kopyciński, pre-

zes OSP Świeżawy.
Po części oficjalnej, gdzie ży-

czenia i podziękowania dla stra-
żaków złożyła wójt Nowakowska, 
starosta Zgórzyński i wiceko-
mendant PSP w Rypinie Grzegorz 
Łydkowski był czas na wspólne 
biesiadowanie. Więcej zdjęć znaj-
dziecie na naszym portalu rypin-
cry.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Rypin

Święto bibliotekarzy
We wtorek 8 maja z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bi-
bliotekarza i Bibliotek w sali sesyjnej rypińskiego ma-
gistratu i starostwa spotkali się przedstawiciele książ-
nic z miasta i powiatu.

Po raz pierwszy Dzień Bi-
bliotekarzy obchodziliśmy w 1985 
roku za sprawą Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich. Z czasem 
stało się powszechnie obchodzo-

nym świętem, a rypińscy włoda-
rze zawsze o nim pamiętają. Jak 
co roku przedstawiciele władz 
spotkali się z przedstawiciela-
mi bibliotek z miasta i powiatu. 

Zgromadzonych przywitał dyrek-
tor Miejsko–Powiatowej Bibliote-
ki Publicznej Marek Taczyński.

– Cieszę się, że po raz trzeci 
mamy okazję spotykać się w tak 
licznym gronie w sali sesyjnej. 
To okazja do integracji naszego 
środowiska, okazja do tego, by 
wspomnieć, że nasze biblioteki 
mają ogromne znaczenie. W po-
wiecie rypińskim jest około 44 
tys. mieszkańców, nasze biblio-
teki w sumie mają ok. 10 tysięcy 
czytelników. To potwierdza, że 
odgrywamy ważną rolę w na-
szej lokalnej społeczności. Nasze 
książnice są nowoczesne, bardzo 
zaangażowane. Bibliotekarze są 
wykształceni, wykwalifikowa-
ni. Oczywiście borykamy się ze 
swoimi problemami, każdy z nas 
wie jak trudno jest czasem funk-
cjonować, jakimi dysponujemy 
budżetami, jak czasem musimy 

stawiać czoła pokusom likwidacji 
jakichś jednostek i z problema-
mi lokalowymi. Ale zadowolenie 
użytkowników jest dowodem na 
to, że wykonujemy ważną i dobrą 
pracę – mówił Taczyński.

Podczas uroczystości padły 
z ust burmistrza Pawła Grzybow-
skiego zapewnienia, iż być może 
już wkrótce mieszkańcy doczekają 
się nowej, spełniającej najwyższe 
wymagania samodzielnej siedziby 
biblioteki. – Na budowę biblioteki 
moglibyśmy pozyskać dofinanso-
wanie z MKiDN. Dyrektor naszej 
biblioteki otrzymał zielone świa-
tło, działać na niwie budowania 
nowej biblioteki. Ma pełne pole, 
by jeździć po Polsce, by szukać 
najlepszych rozwiązań i głęboko 
wierzę, że powstanie taka siedzi-
ba, która spełni oczekiwania pra-
cowników, mieszkańców, a także 
miasta i powiatu – mówi bur-

mistrz Paweł Grzybowski.
Nie po raz pierwszy burmistrz 

wyszedł z taką inicjatywą, stwo-
rzenie nowoczesnej biblioteki 
jest, jak sam przyznaje, jego ma-
rzeniem. – Każdy włodarz miasta 
chciałby, by instytucje kulturalne 
w jego mieście mogły swobodnie 
się rozwijać i w pełni wykorzystać 
swój potencjał. Już wkrótce za-
kończy się remont RDK, zyskamy 
nowoczesne, nieustępujące mul-
tipleksom kino. Muzeum Ziemi 
Dobrzyńskiej oraz MPBP również 
zasługują na możliwość rozwi-
nięcia skrzydeł, jaką daje przede 
wszystkim własna siedziba – do-
daje burmistrz Grzybowski.

Po okolicznościowych prze-
mówieniach bibliotekarze, w po-
dziękowaniu za swoją pracę, 
otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Tekst i fot. (mr)
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Skrwilno

Szlachetny gest uczniów Zespołu Szkół
Zbiórka karmy i makaronu na rzecz schroniska dla zwierząt „Reksio” w Brodnicy to niepierwsza akcja podjęta przez uczniów Zespołu 
Szkół w Skrwilnie. Jak widać skrwileńska młodzież ma wielkie serca dla bezdomnych zwierząt.

W dniach od 26 lutego do 
25 kwietnia 2018r. trwała zbiór-
ka karmy, makaronu oraz po-
ścieli dla zwierząt ze schroni-
ska „Reksio” w Brodnicy. Akcja 
podjęta została przez członków 
Szkolnego Klubu Wolontariatu 
w Skrwilnie w składzie: Weronika 
Fijałkowska, Aleksandra Radom-
ska, Klaudia Klimek. Koordyna-
torami działań były: Katarzyna 
Sęczyk-Milewska oraz Joanna 
Wierzchowska. Osobami wpiera-
jącymi zbiórkę były: Aleksandra 
Pawłowska oraz Anna Grzego-
rzewska.

W akcję pomocy dla schro-
niska włączyli się uczniowie ca-
łego Zespołu Szkół w Skrwilnie: 
Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II, 

Szkoły Podstawowej im. A. Mic-
kiewicza oraz Gminnego Przed-
szkola. Uczniowie oraz rodzice 
bardzo chętnie przekazywali su-
chą karmę, karmę w puszkach, 
makaron, ryż, fasolę, niepo-
trzebną pościel i koce.

– Ogółem podczas akcji ze-
braliśmy ponad 77,9 kg karmy 
(suchej, w puszkach, makaronu, 
ryżu itp.), kilkanaście sztuk koców 
i poszewek oraz kilka zabawek 
dla najmłodszych mieszkańców 
schroniska. Należy podkreślić, 
że w tym roku najwięcej karmy 
zgromadziły i oddały oddzia-
ły „0” – 22,5 kg oraz pięciolatki 
– 13,7 kg – mówi Joanna Wierz-
chowska, koordynatorka akcji.

30 kwietnia delegacje klas, 

które włączyły się w akcję, wyru-
szyły do Brodnicy w celu przeka-
zania zebranej karmy oraz zapo-
znania się z pracą i obowiązkami 
w schronisku. Uczniowie Zespo-
łu Szkół byli bardzo zaskoczeni 
dobrymi warunkami funkcjono-
wania schroniska, a także przy-
chylnym, przesympatycznym 
przyjęciem przez opiekunów 
obiektu.

Wszystkim darczyńcom 
w imieniu opiekunów schroniska 
oraz organizatorów koordynato-
rzy akcji i oczywiście młodzież 
szkolna serdecznie dziękuje. To 
z pewnością nieostatnia szlachet-
na akcja skrwileńskich uczniów.

(ak)
fot. nadesłane

Upamiętnili Konstytucję 3 Maja
RYPIN  W minioną środę w Rypinie z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja ulicami miasta 
przeszedł pochód. W obchodach udział wzięli przedstawiciele organizacji społecznych, samorządowcy oraz 
mieszkańcy

Tradycyjnie uroczystości 
rozpoczęły się od złożenia kwia-
tów pod tablicą upamiętniają-
cą 1050. rocznicę chrztu Polski. 
Pod budynkiem Zgody spotkali 
się przedstawiciele miasta i po-

wiatu oraz dyrektorzy placówek 
szkolnych. Wśród zebranych byli 
m. in. burmistrz Paweł Grzybow-
ski, przewodniczący rady miasta 
Jarosław Sochacki, wiceprzewod-
niczący rady miasta Sławomir 

Malinowski, wicestarosta Marek 
Tyburski oraz dyrektorzy ze-
społów szkolno-przedszkolnych: 
Małgorzata Kuźmińska i Janusz 
Went.

Później uroczystość prze-

niosła się do kościoła pw. Świę-
tej Trójcy, gdzie świętowano nie 
tylko rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja, ale także fakt, 
że Maryja została obrana za pa-
tronkę narodu. Uroczystej mszy 
św. przewodniczył ks. prałat Ta-
deusz Zaborny. Po nabożeństwie 
przyszedł czas na program arty-
styczny. Uczestnicy środowych 
uroczystości wysłuchali m. in. 
koncertu chóru Belcanto oraz 
wokalistów Rypińskiego Domu 
Kultury.

– Patriotyzm artystycznie 
wyrażany jest na wiele sposobów 
– mówi Grzegorz Ziomek, dy-
rektor RDK. – Kompozycje mu-
zyczne, malarstwo, szkice, rzeź-
ba, utwory poetyckie, literackie, 
sztuka filmowa to tylko niektó-
re przykłady dzieł ukazujących 

piękno i miłość do naszego kraju, 
tęsknotę za utraconą wiele razy 
wolnością, walkę o tożsamość 
narodową, heroizm bohaterów.

– Rocznica uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja to według mnie 
ogromne, radosne wydarzenie 
w kalendarzu każdego Polaka 
– przyznaje Paweł Grzybowski. 
– Największą naszą dumą była 
i jest Konstytucja 3 Maja – nie-
gasnące źródło mądrości poko-
leń Polaków, dowód potencjału 
drzemiącego w naszym narodzie. 
Cieszy mnie, że wspólnie z nami 
ten wyjątkowy dzień uczciła 
duża część mieszkańców Rypina 
i mam nadzieję, że za rok spo-
tkamy się w jeszcze większym 
gronie.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL



Czwartek 10 maja 2018 SPOŁECZEŃSTWO 7  RYPIN–CRY.PL

Dzieci zapoznały się z działa-
niem i budową teleskopów, pro-
gramów astronomicznych oraz 
nazwami gwiazdozbiorów i bu-
dową Układu Słonecznego. Zo-
baczyły również jak działa stacja 
meteorologiczna, planetarium 
i obracająca się kopuła AstroBa-
zy. Zajęcia poprowadził opiekun 
obiektu M. Murawski.

(red), fot. nadesłane

Rypin

Dzieci w Astrobazie
26 kwietnia uczniowie klasy 3E Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 wraz z wy-
chowawczynią W. Słodowską uczestniczyli w zajęciach astronomicznych w Astro-
Bazie.

Uroczyście u strażaków
GMINA RYPIN  W sobotnie popołudnie 5 maja swoje święto obchodzili strażacy-ochotnicy z terenu gminy 
Rypin. Nie zabrakło pochwał oraz odznaczeń

W Polsce Dzień Strażaka 
jest obchodzony od 2003 roku 
i oficjalnie przypada 4 maja. 
Tego dnia również kościół ka-
tolicki wspomina św. Floriana, 

męczennika i patrona straża-
ków. Obchody rozpoczęto mszą 
świętą w parafii św. Stanisława 
Kostki. Nabożeństwo w intencji  
strażaków odprawił ks. infułat 

Marek Smogorzewski. Po mszy 
delegacje i poczty sztandarowe 
spotkały się na placu przy remi-
zie OSP w Godziszewach.

Przybyłych gości  powitał 

prezes Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP w Rypinie Tomasz 
Jezierski. Wśród zaproszonych 
gości byli obecni m. in. wójt Ja-
nusz Tyburski, sekretarz gminy 
Mariusz Paprocki, radny sejmiku 
Paweł Zgórzyński, komendant 
gminny OSP w Rypinie Jędrzej 
Zimnicki, wiceprezes Zarządu 
Gminnego ZOSP Jan Wysocki 
oraz prezes OSP w Rypałkach 
Wojciech Czapliński. Słowa po-
dziękowań dla strażaków ochot-
ników za udział w akcjach ra-
towniczych i ćwiczeniach oraz 
życzenia z okazji święta skie-
rował do zebranych wójt gminy 
Rypin.

– Strażacy to grupa zawo-
dowa, która cieszy się najwięk-
szym zaufaniem społecznym 
i uznaniem w Polsce. Zawsze je-

steście  na miejscu, kiedy coś się 
dzieje, kiedy trzeba pomóc. Na-
leżą się wam podziękowania za 
trud służby, za ratowanie życia, 
za ofiarność oraz niezwykłe od-
danie – mówi  Janusz Tyburski.

Spotkanie było też okazją do 
wręczenia odznaczeń. Srebrnym 
medalem „Za zasługi dla pożar-
nictwa” odznaczono Józefa Mał-
kowskiego i Ryszarda Czyżew-
skiego, a brązowym Stanisława 
Drozdowskiego, Remigiusza Bła-
żejewskiego, Karola Chmielew-
skiego oraz Jacka Raszkowskie-
go. Odznakę „Strażak Wzorowy” 
otrzymała Anna Komakowska. 
Po części oficjalnej zaproszeni 
goście udali się na poczęstunek.

Tekst i fot.
Adam Wojtalewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Ekomajówka za nami. Ale się działo!
RYPIN  W sobotę 5 maja setki mieszkańców Rypina bawiły się na „Ekologicznej Majówce”. Najwięk-
szą atrakcją był koncert Dawida Kwiatkowskiego

Tradycyjnie przy okazji impre-
zy  prowadzono zbiórkę krwi. Rypi-
nianie chętnie wzięli udział w akcji 
„Motoserce” przygotowanej przez 
klub  motocyklowy „Szlif ”. Zebra-
no ponad 120 litrów tego bezcen-
nego płynu. Każdy, kto zaanga-
żował się w pomoc, mógł wygrać 
atrakcyjne nagrody rzeczowe. Na 
scenie swoje umiejętności prezen-
towały lokalne grupy artystyczne. 
Nie zabrakło zespołów z Rypiń-
skiego Domu Kultury, Dziecięco-
Młodzieżowej Grupy Estradowej, 
Dziecięcej Akademii Rozwoju 
Umiejętności oraz podopiecznych 
Przedszkola  Miejskiego  nr 1.

Wiele emocji dostarczyły po-
kazy motocyklowe. Widowiskowe 
akrobacje cieszyły się sporym zain-
teresowaniem wśród uczestników 
sobotniej zabawy. Organizatorzy 
pomyśleli również o najmłod-

szych. Była dmuchana zjeżdżalnia, 
karuzela oraz kącik malucha. Przy 
okazji sobotniej majówki nagrody 
odebrali laureaci konkursu, któ-
ry odbył się pod hasłem „W kie-
runku  natury” i był  skierowa-
ny do przedszkolaków, uczniów 
szkół  podstawowych i młodzieży 
z gimnazjum. Podczas majówki 
pracownicy urzędu miasta rozda-
wali gościom drzewka, a wszystko 
w ramach akcji „100 drzew na 100-
lecie niepodległości”. Wystarczyło 
jedynie wypełnić krótką anonimo-
wa ankietę.

– „100 drzew na 100-lecie 
odzyskania niepodległości” to ak-
cja, która spotkała się z naprawdę 
ciepłym przyjęciem i myślę, że 
możemy śmiało zastanowić się 
nad podobną formą zabawy w 
przyszłym roku. Drzewa mają w 
sobie coś magicznego, podobnie 

jak możliwość posadzenia wy-
jątkowego, podarowanego przez 
Urząd Miasta drzewka w setną 
rocznicę odzyskania niepodległo-
ści we własnym ogrodzie. Ono za-
wsze będzie już przypominało tę 
akcję i tę rocznicę, a to cieszy mnie 
chyba najbardziej. Zależy nam, by 
nasze miasto było ekologiczne, ale 
przede wszystkim zielone – mówi 
burmistrz Paweł Grzybowski.

Zanim na scenie wystąpi-
ła gwiazda tegorocznej majówki, 
przed liczną publicznością za-
prezentowała się wokalistka di-
sco polo Etna. Taneczna muzyka 
wprawiła wszystkich w dobry na-
strój. Wieczorem nadszedł długo 
oczekiwany moment, czyli kon-
cert  Dawida Kwiatkowskiego. Pod 
sceną było naprawdę gorąco, a na 
występ artysty zjechały się fanki 
z różnych regionów Polski.

– Jest dla mnie całym światem 
– mówi Paulina z Płocka, która 
od wczesnych godzin porannych 
okupowała miejsce tuż pod sceną. 
– Kocham go i jego muzykę. Ma 
intrygującą barwę głosu i teksty, 
które do mnie przemawiają. Mam 
wszystkie płyty Dawida i mnóstwo 
zdjęć z jego koncertów.

Cała sobotnia impreza na pla-
cu przy ul. Nowy Rynek była nie-
zwykle udana i obfitowała w wiele 
atrakcji. Dopisała zarówno pogoda 
jak i frekwencja. Obszerną fotore-
lację znajdziecie na naszym porta-
lu rypin-cry.pl.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Wsparcie na zalesienie  

Od 1 czerwca do 31 lipca rolnicy mogą składać wnioski o przy-
znanie wsparcia na zalesianie do Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty należy dostarczyć do 
biur powiatowych agencji, właściwych ze względu na miejsce 
zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Szczegółowe infor-
macje na temat działania „Inwestycje w rozwój obszarów le-
śnych i poprawę żywotności lasów” można otrzymać w biurach 
powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem 
bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach interneto-
wych www.arimr.gov.pl. 

Zaktywizują niepełnosprawnych  

W piątek 11 maja w godz. 9.00-13.00 inspektorat 

ZUS-u w Lipnie zorganizuje Dzień Osób z Niepeł-

nosprawnością pod hasłem „Sięgnij po sukces”. 

Ma on zachęcić niepełnosprawnych do aktywno-

ści zawodowej i społecznej, a pracodawców – do 

zatrudniania takich osób. W trakcie wydarzenia 

zaplanowano dyżury ekspertów – ZUS-u, urzędu 

skarbowego, powiatowego centrum pomocy ro-

dzinie. Z kolei pielęgniarki będą mierzyć gościom 

ciśnienie. 

Ostatni moment na dopłaty   

We wtorek 15 maja upływa termin składania wnio-
sków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 
rok. ARiMR apeluje, by nie czekać z dostarczeniem 
odpowiednich dokumentów do ostatnich dni. Od tego 
roku rolnicy składają wnioski wyłącznie w formie 
elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosek-
Plus. Zmiany do już złożonego wniosku można nano-
sić bez żadnych sankcji finansowych do 1 czerwca. 
Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, będzie miał 
jeszcze szansę zrobić to do 11 czerwca, ale wówczas 
należne mu płatności będą pomniejszane o 1 proc. za 
każdy roboczy dzień opóźnienia. 
Rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą 
skorzystać ze stanowisk komputerowych przygoto-
wanych dla wnioskodawców we wszystkich biu-
rach powiatowych agencji w całym kraju.

Kiedy wyniki matury?   

Do 23 maja potrwają tegoroczne egzami-ny maturalne. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca o północy na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz następnego dnia w szkołach. Osoby, które nie zaliczą jednego z egzaminów, będą mogły po-dejść do poprawki przewidzianej w dniach 21 i 22 sierpnia. Wyniki poprawki będą zna-ne 11 września, tak by absolwenci mogli jeszcze wziąć udział w rekrutacji na uczel-nie wyższe.

Jakie kary za nieterminowy PIT?  

Do 30 kwietnia podatnicy mieli czas na dostarczenie � skusowi dekla-
racji podatkowych za 2017 r. Osoby, które nie zrobiły tego w termi-
nie, powinny jak najszybciej nadrobić zaległości. Zeznanie zostanie 
przyjęte przez urząd i będzie ważne, jednak osoba składająca musi 
się liczyć z konsekwencjami � nansowymi, które wynikają z kodeksu 
karnego skarbowego. Kara grzywny może wynieść od 210 do po-
nad 40 tys. złotych. Szansą na uniknięcie kary jest tzw. czynny żal. 
Zgodnie z prawem „nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub 
wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabro-
nionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając 
istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdzia-
łające w jego popełnieniu.”

Coraz więcej PIT-ów przez internet  

Resort � nansów ogłosił, że w tym roku wpły-
nęło 11 mln 374 tys. 148 elektronicznych, 
rocznych deklaracji podatkowych. Dla porów-
nania, w ubiegłym roku było to 9 mln 670 
tys. 215 e-PIT-ów. Od 1 marca do 30 kwietnia 
ministerstwo prowadziło specjalną akcję infor-
macyjną pod hasłem „Szybki PIT”. Podatnicy 
mogli w tym czasie liczyć m.in. na pomoc eks-
pertów. 

Trwa konkurs policji  

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy prowadzi drugą edycję 
konkursu „Przyjazny dzielnicowy”. Indywidualnych zgłoszeń, do 1 lip-
ca, mogą dokonywać osoby, instytucje lub organizacje. Muszą one do-
tyczyć policjantów obecnie pełniących służbę w jednostce policji na te-
renie województwa kujawsko-pomorskiego. Propozycje można kierować 
drogą mailową: przyjazny.dzielnicowy@bg.policja.gov.pl lub listownie na 
adres: Wydział Prewencji, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 
ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz. Zgłoszenie 
musi zawierać: imię i nazwisko dzielnicowego, jednostkę w której służy, 
podstawowe dane osoby zgłaszającej (nazwisko, miejsce zamieszkania, nr 
tel.) oraz opis działalności danego funkcjonariusza.  
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Smaczne pędy
UPRAWA  Szparagi - rośliny, które kojarzą nam się głównie 
z Niemcami - w Polsce mają już spore grono miłośników. Za-
równo konsumentów, jak i producentów

Szparagowym imperium są 
Niemcy. Z tego względu, że tam-
tejszy klimat nie różni się wiele 
od naszego, coraz więcej polskich 
rolników decyduje się na tą nie-
łatwą uprawę. Szparagi dobrze 
znoszą niskie temperatury, ale 
wolą miejsca, gdzie dociera dużo 
słońca i nie ma silnego wiatru. 
Podobnie jak w przypadku innych 
upraw roślin wieloletnich, tak 
i szparagarnię należy odnawiać co 
kilkanaście lat. Im dłuższy okres 
utrzymywania jej, tym mniejsze 
plony. Minusem uprawy jest to, 
że aby rośliny zaczęły przynosić 
plon, musi minąć kilka lat – za-
zwyczaj dwa. 

Przy wyborze działki na upra-
wę szparagów ważne jest, by nie 
była zlokalizowana blisko lasu. 
Młode pędy są nie tylko smako-
łykiem dla ludzi, ale i zwierząt 
leśnych. Jeśli chodzi o wymagania 
glebowe, to wystarcza klasa IV 
i V. Warzywa rosną jednak nawet 
na tych najsłabszych glebach kla-
sy VI. Wszystko dlatego, że gleby 

piaszczyste nagrzewają się szyb-
ko, a szparagi lubią takie warunki. 
Doświadczeni plantatorzy zale-
cają przed rozpoczęciem uprawy 
wykonać na polu odkrywkę na 
głębokość metra. Jeśli okaże się, 
że ziemia jest na tej głębokości 
wciąż niezbyt zwięzła i bogata 
w próchnicę, wówczas znaleźli-
śmy odpowiednie stanowisko dla 
szparagów. Plantatorzy w prawie 
100 proc. przypadków sytuują 
wały w osi północ-południe, by 
dać szparagom jak największą 
dawkę słońca. 

Przed założeniem uprawy 
wykonuje się nawożenie orga-
niczne i głębokie przyoranie 
obornika. Podczas prac przygo-
towawczych kluczowe jest wyko-
nanie głębokiej orki, by spulchnić 
wierzchnią warstwę gleby. W ten 
sposób korzenie szparagów będą 
mogły rosnąć swobodnie. 

Młode, roczne sadzonki 
szparagów sadzi się na począt-
ku kwietnia. Dlaczego wtedy? Na 
początku roślina potrzebuje spo-

ro wilgoci w glebie, a tej późną 
wiosną czasem brakuje. Istnieje 
wiele odmian szparagów, więc 
wybór tej odpowiedniej będzie 
dość trudny. Można decydować 
kierując się plennością bądź od-
pornością na choroby. 

Szparagi uprawia się w dwóch 
typach – na białe i zielone wy-
pustki. Jeśli pęd wystanie ponad 
ziemię, wówczas szparag jest zie-
lony. Jeśli usypiemy nad nim wał 
ziemny, otrzymamy białe pędy. 
Do usypania wału służy agregat 
szparagowy. Wał w czasie zbio-
rów jest lekko uszkadzany, więc 
należy go podsypywać również 
przy użyciu agregatu. 

Zbiór szparagów nie jest pro-
sty. „Żniwa” mogą potrwać cały 
miesiąc. Kończą się zazwyczaj 
pod koniec czerwca, a zaczyna-
ją na przełomie kwietnia i maja. 
To niesamowite, ale warzywa te 
wiosną mogą przyrastać bardzo 
gwałtownie, nawet o kilka mm na 
godzinę. Kluczowa jest także pora 
zbioru. Dokonuje się go rano. 
Zbieracz widzi, że główka szpa-
raga wyszła ponad powierzch-
nię wału, ale jeszcze nie zdołała 
zzielenieć pod wpływem światła 
słonecznego. Często szparag nie 
przebija powierzchni wału, wów-
czas należy obserwować spękania 
ziemi lub tworzenie się wzgórków. 
Wszystko to sprawia, że zbieracz 
musi mieć o tej pracy pojęcie. 

Szparagi muszą zostać jak 
najszybciej zwiezione do chłod-
ni, gdzie jest nie tylko zimno, ale 
i ciemno. Chodzi o utrzymanie 
białej barwy. Z tego też powodu 
szparagarnie są lokalizowane bli-
sko chłodni. Przebywanie warzyw 
poza wałem ziemnym nie może 
przekraczać godziny. 

(pw)

Pole szparagów

Finanse

Skąd na płyty obornikowe?
Miliard złotych - na tyle szacuje się koszty, jakie przez najbliższych kilka lat będą 
się wiązać z budową płyt obornikowych oraz zbiorników na obornik i pasze so-
czyste. 

Większość polskich gospo-
darstw będzie musiała dosto-
sować się do nowych wymagań, 
które narzuci na nas Unia Euro-
pejska w związku z obszarami 
OSN (narażonymi na działanie 
azotu z rolnictwa). Pierwszą 
okazją do zdobycia pieniędzy 
na modernizację gospodarstw 
będzie Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Przewiduje się, 

że nabór wniosków ruszy pod 
koniec roku. Niestety, do wy-
korzystania pozostało niewiele, 
bo 36 mln euro. Poziom dofi-
nansowania w PROW 2014-2020 
wynosi do 60 proc. dla młodych 
rolników oraz do 50 proc. dla 
pozostałych beneficjentów. 

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi przymierza się 
także do udzielania pomocy za 

pośrednictwem Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska. 
Pożyczki mają być nisko opro-
centowane (2 proc.), a spłata 
rozłożona na 10 lat. Dodatko-
wo po pewnym czasie można 
by umorzyć połowę długu. Nie-
stety, pożyczka pokryje tylko  
80 proc. kosztów inwestycji.

(pw)

Letnie targi
30 czerwca i 1 lipca w Minikowie odbędzie się wysta-
wa, która zainteresuje nie tylko miłośników rolniczej 
mechanizacji, ale także hodowców. Mowa o Między-
narodowych Targach Rolno-Przemysłowych AGRO-
TECH.

Zaproszenie

Pierwszego dnia, czyli 30 
czerwca, w Minikowie zostanie 
otwarta III Krajowa Wystawa 
Bydła Mięsnego oraz Regionalna 
Wystawa Zwierząt Hodowlanych. 
Nastąpi także rozstrzygniecie 
konkursów na bezpieczne go-
spodarstwo rolne oraz na naj-
lepsze maszyny rolnicze. 

W niedzielę wręczane będą 
nagrody dla hodowców, tzw. 
czempionów. Nagrodzeni mają 

być również młodzi hodowcy. 
Największą atrakcją będzie jed-
nak wystawa maszyn rolniczych 
- tych starych oraz nowych. Or-
ganizatorzy planują nawet za-
wody zabytkowych ciągników. 

Częścią targów jest także 
wystawa kolekcji roślin, na któ-
rej każdy będzie mógł ocenić 
jakość danej odmiany nie tylko 
zbóż. 

(pw)

Sołeckie dylematy
Skąd sołtys ma wiedzieć, w jaki sposób wyliczyć stratę 
powstałą na polu rolnika? Chociaż nowe prawo obo-
wiązuje, to sołtysi nie przeszli szkoleń.

Prawo

Przypomnijmy, że od 1 kwiet-
nia obowiązuje nowa procedura 
ubiegania się o odszkodowanie 
spowodowane przez zwierzę-
ta łowne. Rolnik składa wniosek 
do gminy, a ta w szybkim czasie 
ma wydelegować swojego przed-
stawiciela (sołtysa) na miejsce. 
Powstaje trzyosobowy zespół, 
w skład którego, oprócz sołty-
sa, wchodzi właściciel pola oraz 
przedstawiciel obwodu łowiec-
kiego. Tyle teoria. Niestety, nie 
doczekano się nowych przepisów 
wykonawczych do ustawy i sza-
cowanie strat odbywać musi się 
na podstawie rozporządzenia 
z 2010 roku. 

Sołtysi nie są przeszkoleni 
do szacowania i coraz głośniej 
jest o ich protestach. Zgłaszają 

np. wątpliwości co do życiowości 
nowego prawa. Pytają, co w przy-
padku, gdy zniszczone uprawy 
należą do sołtysa? Czy będzie on 
sędzią we własnej sprawie? Co, 
gdy zniszczone uprawy należą do 
rodziny sołtysa? W niejednej wsi 
połowa mieszkańców jest ze sobą 
powiązana. 

Za organizację szkoleń dla 
sołtysów ma być odpowiedzialna 
Dyrekcja Generalna Lasów Pań-
stwowych, ale dopiero opracowu-
je ramowy program kursu, który 
zostanie wdrożony zarządzeniem 
Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych. Tymczasem życie 
nie znosi próżni, a dziki, jelenie 
i daniele ani myślą czekać na 
przepisy wykonawcze.

(pw)

Kwitnienie z wrogami 
Rozpoczął się etap kwitnienia rzepaków. Najbardziej 
zaawansowane są uprawy na południu Polski. Tam 
też pojawił się słodyszek rzepakowy, który powoduje 
znaczące straty.

Szkodniki

W naszym województwie 
straty spowodowane przez mo-
krą jesień i dość ostrą zimę oce-
nia się na 30 proc. Wszystkiemu 
winien był brak pokrywy śnież-
nej, połączony z silnymi mrozami 
oraz lodowatym wiatrem. Wcze-
sną wiosną na polach pozosta-
wały zastoiska wodne. Późniejsze 
tygodnie zdołały nadrobić część 
strat i rzepak rozpoczyna kwit-
nienie. Teraz należy zatroszczyć 
się o jego zdrowie. 

Wśród największych zagrożeń 
na tym etapie rozwoju są: zgnili-
zna twardzikowa, szara pleśń oraz 
słodyszek rzepakowy. Ten ostatni 

to najgroźniejszy szkodnik rzepa-
ku - chrząszcz, który żeruje na 
pąkach kwiatowych. Jego celem 
jest nektar, ale aby się do niego 
dostać przegryza pąk. Kiedy rze-
pak już kwitnie, wówczas słody-
szek jest mniej groźny. Stosując 
insektycydy uważajmy, by zabiegi 
wykonywać o odpowiedniej po-
rze, by nie szkodzić pszczołom. 

Zgnilizna twardzikowa to cho-
roba wywoływana przez gatunek 
grzyba. Jego zarodniki rozwijają 
się właśnie na płatkach kwiatów 
rzepaku. Dotknięta chorobą rośli-
na żółknie i zamiera. 

(pw)
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Szczepić czy nie szczepić?
DZIECKO  Jeżeli jako rodzic postanowisz nie szczepić dziecka, powinieneś wiedzieć, jakie wiąże się 
z tym ryzyko i odpowiedzialność

PAMIĘTAJ, ŻE…
• wszystkie choroby, którym zapobiega się poprzez szczepienia mogą w każdej chwili pojawić się w regionie europejskim, 
ponieważ wszystkie choroby zakaźne nadal występują na świecie.
• niekiedy pojawiają się klastry lub ogniska chorób zakaźnych, którym zapobiega się poprzez szczepienia, czyli zwiększona 
liczba przypadków zachorowań występujących w danym miejscu i czasie.
• niekiedy wystarczy nawet jeden przypadek danej choroby, by wywołać zaniepokojenie w społeczności, w której wy-
stąpił. Przykładem jest odra, jedna z najbardziej znanych chorób zakaźnych. Szybko rozprzestrzenia się wśród osób nie-
szczepionych.
• w większości przypadków nie można przewidzieć, jak ciężki będzie przebieg choroby u dziecka.

zachorowało na tego typu chorobę 
zakaźną.

- jeżeli u dziecka zostanie zdia-
gnozowana choroba zakaźna, prze-
ciwko której prowadzi się szczepie-
nia, personel medyczny podejmie 
odpowiednie środki ostrożności, 
np. umieszczając dziecko w izolat-
ce, by nie zarażało innych.

Grupą szczególnie narażo-
ną na zakażenie chorobą zakaźną 
są niemowlęta zbyt małe, by je 
szczepić. Przykładowo, szczepień 
przeciwko odrze nie zaleca się nie-
mowlętom poniżej 9-12 miesiąca 
życia. W przypadku zachorowania 
na odrę tak małych dzieci, przebieg 

choroby często jest bardzo ciężki 
i konieczna jest hospitalizacja.

Kolejną grupą bardziej nara-
żoną na zachorowanie są osoby 
posiadające obniżoną odporność 
z powodu przebiegu innych cho-
rób lub przyjmowanych leków (np. 
chorzy na nowotwory, choroby 
autoimmunologiczne lub osoby po 
przeszczepie organów).

Trzeba pamiętać o tym, że 
dzieci, które nie były szczepione, 
mogą zarazić się chorobą zakaźną 
od osób, u których nie występują 
widoczne objawy. Nie da się prze-
widzieć, kto może stanowić źródło 
zakażenia.

Podejmując decyzję o opóź-
nieniu lub rezygnacji ze szcze-
pień, jako rodzic przyjmujesz na 
siebie odpowiedzialność w związ-
ku z możliwymi zagrożeniami dla 
zdrowia, a nawet życia dziecka.

Gdy dziecko zachoruje 
i w związku z tym zachodzi ko-
nieczność: wezwania pogotowia 
ratunkowego, transportu karetką 
pogotowia ratunkowego, zgłosze-
nia się na ostry dyżur lub oddział 
ratunkowy w szpitalu, zgłoszenia 

się do prowadzącego lekarza pe-
diatry lub przychodni – ZAWSZE 
musisz poinformować personel 
medyczny, że dziecko nie przeszło 
wszystkich szczepień zalecanych 
w ramach kalendarza szczepień 
dla dzieci w tym wieku.

Kartę przebytych szczepień 
dziecka należy trzymać w zna-
nym i łatwo dostępnym miejscu, 
aby móc szybko - nawet w sytuacji 
stresowej – ustalić, które szczepie-
nie dziecko przebyło.

Poinformowanie personelu 
medycznego o statusie szczepień 
dziecka jest bardzo ważne z dwóch 
powodów:

- podczas badania lekarz bę-
dzie musiał wziąć pod uwagę moż-
liwość, że dziecko zachorowało 
na chorobę, której można zapo-
biegać, stosując szczepienia, np. 
odrę, świnkę, krztusiec czy dyfte-
ryt. Choroby te nadal występują 
i lekarz będzie musiał uwzględnić 
w ocenie stanu dziecka, że może 

Ochronę społeczności przed szerzeniem się chorób zakaźnych, którym zapobiega się poprzez szczepienia, daje wysoka 
wszczepialność. Im więcej rodziców decyduje się na rezygnację ze szczepień ochronnych dzieci, tym większe jest zagrożenie 
rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Rezygnując ze szczepienia dziecka, narażasz na ryzyko nie tylko własne dziecko, ale 
również całą społeczność.
 
Jeżeli wiesz, że dziecko było narażone na ryzyko zakażenia chorobą, której zapobiega się poprzez szczepienia, i nie było 
przeciwko niej szczepione, to zapoznaj się z informacjami o wczesnych oznakach i objawach choroby i natychmiast skorzystaj 
z pomocy lekarskiej, jeśli u dziecka lub innego członka rodziny wystąpiły oznaki lub objawy choroby.
Przed zagraniczną podróżą z dzieckiem skorzystaj z informacji dla osób podróżujących, dostępnych na stronie WHO (www.
who.int/topics/travel), by sprawdzić, jakie choroby mogą stanowić zagrożenie w rejonie, do którego się udajecie i jakie 
szczepienia zapewnią ochronę. Choroby, którym zapobiega się poprzez szczepienia nadal powszechnie występują na świecie. 
Jeżeli wiesz, że chorujesz lub dziecko zachorowało na chorobę, której zapobiega się poprzez szczepienia, nie przenoś zagro-
żenia na inne osoby. W takim stanie nie należy podróżować.

mat. WHO
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Film

Z perspektywy dziecka
15 maja o 18.00 w kinie Nawojka będzie można obejrzeć film „The Florida Pro-
ject”.

 Lipno
 W czwartek 10 maja w godz. 9.30 i 11.00 Zespół Przedszkoli Miejskich 

nr 1 w Lipnie im. Czesława Janczarskiego wystawi w kinie Nawojka spektakl 
„Piękna i Bestia”. Cegiełki o wartości 5 zł można nabyć w sekretariacie przed-
szkola. Dochód zostanie przeznaczony na leczenie pacjentów Kliniki Budzik 
w Warszawie. 

 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza na Lipnowski Festiwal 
Nauki, który odbędzie się 11 maja w kinie Nawojka. Niecodzienne pokazy 
doświadczeń chemicznych przeprowadzą pracownicy naukowi Centrum Chemii 
w Małej Skali, działającego przy UMK w Toruniu. Bilety indywidualne na to wy-
darzenie w cenie 5 zł do nabycia w sekretariacie MCK. Szczegółowe informacje 
oraz zapisy grupowe również w sekretariacie MCK przy ul. Piłsudskiego 22 lub 
pod nr. tel. 54 287 24 40. Liczba miejsc ograniczona.

 12 maja o 10.00, także w kinie, planowany jest Festiwal Piosenki Dziecięcej 
„Z poezją Doroty Gellner”, organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 3. 

 21 czerwca przy PUK Arenie mieszkańcy będą mogli oficjalnie powitać lato, 
biorąc udział w wydarzeniu pod hasłem „Koncert na łące”. Impreza rozpocznie 
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
 13 maja na Zamku Golubskim odbędzie się XVIII Przegląd Zespołów Lu-

dowych. Jest to cykliczna impreza propagująca kulturę ludową oraz zrzeszająca 
osoby zainteresowane folklorem. Jej celem jest też integracja i wzmocnienie 
tożsamości środowisk wiejskich. Dodatkowym urozmaiceniem będzie konkurs 
sprawnościowy, w którym wezmą udział młodzieżowe drużyny Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Przeprowadzony zostanie w pięciu dyscyplinach, podobnie jak 
w ubiegłym roku: strzelanie z kuszy, bieg (na czas) z taczką, rzut balotem (kostką) 
słomy przy pomocy wideł na odległość, rzut podkową i wyścig na „nartach 
Bolkowych”.

 Wąbrzeźno
 15 maja o 11.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury planowane jest spotkanie, 

podczas którego przedstawiona zostanie „Diagnoza potencjału i zasobów 
kulturalnych Gminy Miasto Wąbrzeźno”. Diagnoza opracowana została przez dr. 
Krzysztofa Stachurę z Uniwersytetu Gdańskiego, jako podsumowanie I części pro-
jektu „Kulturalna bombonierka w Wąbrzeźnie”. Zadanie realizowane przez WDK 
dofinansowane jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach progra-
mu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018.

 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 
dzwoniąc 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
 Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Filmów Amatorskich 

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

 Brodnica
 Od 15 do 17 czerwca w Brodnickim Domu Kultury gościć będą amatorskie 

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Spadkobiercy Chopina
MUZYKA  Od 17 do 20 maja w Szafarni gościć będą młodzi 
artyści, którzy wezmą udział w 26. Międzynarodowym Kon-
kursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Wstęp dla pu-
bliczności jest bezpłatny

Komediodramat w reżyse-
rii Seana Bakera opowiada hi-
storię sześcioletniej Moonee 
i jej zbuntowanej mamy Halley, 
próbujących ułożyć sobie życie 
w tanim motelu na obrzeżach 
Disneylandu. To obraz ukazują-
cy problem ubóstwa z perspek-
tywy dziecka. 

Na ekranie zobaczymy m.in. 
Willema Dafoe („Spiderman”, 
„American Psycho”), który był 
w tym roku nominowany do 
Oscara i Złotego Globu w kate-
gorii „Najlepszy aktor drugopla-
nowany”. 

Bilety kosztują 10 zł. Począ-
tek seansu o godz. 18.00 w kinie 
Nawojka przy ul. Mickiewicza 
33. 

(ToB)

Wydarzenie jest skierowane do 
dzieci i młodzieży. Podczas czte-
rodniowego konkursu w Ośrodku 
Chopinowskim w Szafarni (powiat 
golubsko-dobrzyński) zaprezen-
tuje się ponad pięćdziesięciu mło-
dych pianistów z całego świata. Zo-
staną podzieleni na trzy kategorie 
wiekowe: do 10 lat, do 13 lat oraz 
do 16 lat. Muzyczną rywalizację 
oceni międzynarodowe jury, któ-
remu przewodniczyć będzie prof. 
Andrzej Jasiński.

– Głównym założeniem kon-
kursu jest wczesne odkrycie mło-
dych talentów, a także propagowa-
nie twórczości Fryderyka Chopina 
oraz polskiej kultury wśród dzieci 
i młodzieży w Polsce i poza jej 
granicami – przypominają orga-
nizatorzy. – Szafarnia jako miejsce 
pobytu i muzycznych inspiracji 
nastoletniego Fryderyka Chopina 
stanowi dla uczestników klucz do 
zrozumienia jego muzyki. Konkurs 
z roku na rok cieszy się coraz więk-

szą popularnością. Na przesłucha-
nia przybywają utalentowani mło-
dzi pianiści z tak odległych krajów 
jak: Japonia, Chiny, Stany Zjedno-
czone, Korea Północna, Argentyna, 
Izrael, Australia.

Koncert inauguracyjny odbę-
dzie się w środę 16 maja o 18.00 
w Sali Wielkiej Dworu Artusa w To-
runiu. Zagrają: Jekaterina i Stani-
sław Drzewieccy, którzy wykonają 
utwory m.in. Rachmaninowa, Cho-
pina i Moszkowskiego. 

W czwartek 17 maja w Ośrodku 
Chopinowskim w Szafarni od 9.10 
ruszy część konkursowa, która po-
trwa trzy dni i będzie bezpłatna dla 
publiczności. Zwycięzca w pierw-
szej grupie wiekowej otrzyma 
nagrodę finansową w wysokości 
1500 euro. W pozostałych katego-
riach główna nagroda wyniesie po 
2000 euro. Dodatkowe gratyfikacje 
ufundują m.in. fundacje, uczelnie, 
instytucje oraz sponsorzy. 

Ośrodek Chopinowski zapew-

nia wszystkim uczestnikom i ich 
opiekunom bezpłatny transport 
z Torunia do Szafarni i z powro-
tem. Autobusy będą podstawiane 
każdego dnia na parking przed 
urzędem marszałkowskim, a po 
zakończeniu przesłuchań na par-
king Ośrodka Chopinowskiego 
w Szafarni. 

Pierwszy Konkurs Pianistyczny 
w Szafarni odbył się w 1992 roku. 
Inauguracyjna edycja miała zasięg 
ogólnopolski, ale już w kolejnej im-
prezie wzięli udział artyści z Euro-
py i innych kontynentów. Dla wie-
lu z nich konkurs był początkiem 
wspaniałej, muzycznej kariery. 
Wydarzenie do dziś służy wymia-
nie doświadczeń muzycznych, bez 
względu na różnice kulturowe. 

Honorowy patronat nad kon-
kursem objęło m.in. Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. 

(ToB)
fot. internet
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10:10 Klan

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 239 - serial  
07:15 Komisariat odc. 76 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?
09:15 Komisarz Alex odc. 140 - serial  
10:10 Klan odc. 3306  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 28 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy  
12:20 Agropogoda  
12:25 Magazyn rolniczy 
12:45 Domy zwierząt odc. 2 - serial 
13:45 Elif odc. 240 - serial 
14:45 Korona królów odc. 77 - serial  
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:47 Wszystko dla pań odc. 39 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3307 
18:30 Korona królów odc. 78 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:30 Program rozrywkowy  
21:00 63. Konkurs Piosenki Eurowizji 
 - Lizbona 2018 - koncert  
23:10 Magazyn kryminalny 997 odc. 10 

05:20 Ukryta prawda odc. 223 - serial 

06:25 Szpital odc. 311 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 30 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 5 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 586 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 31 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 485 - serial 

14:55 Szpital odc. 312 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 6 s. 4 - serial 

18:00 Zabójcza broń odc. 18 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 587 - serial 

20:00 Przypadkowy mąż - komedia 

21:55 Lucyfer odc. 11 s. 2 - serial 

22:55 American Horror Story: Asylum 

 odc. 11 s. 2 - serial 

23:55 Niepokój - thriller 

06:00 Detektywi w akcji odc. 87 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 10 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 11 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 4 s. 5 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial  

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 70 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 71 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 5 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 155 

 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 177 

15:00 Detektywi w akcji odc. 156 

 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 124 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 125 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 412 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 413 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 196 - serial 

21:00 Rob Roy - przygodowy 

23:55 Carrie 2 - horror 

06:00 To moje życie! odc. 286 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 53 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 91 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 30 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 9 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 61 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 31 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 91 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40 s. 2 - serial 
20:00 Wściekle szybcy - komedia 
22:00 Wielkie kino - komedia 
23:30 [REC] 4: Apokalipsa - horror 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:10 Dezerterzy odc. 79 
 - publicystyczny 
08:45 Informacje kulturalne 
09:00 Fernando i humaniści 
 - obyczajowy 
09:35 Faustyna - biografi czny  
11:00 Nad Niemnem odc. 3 - serial 
12:10 Nad Niemnem odc. 4 - serial 
13:10 Studio Kultura - rozmowy 
13:30 Słoneczny zegar - obyczajowy 
15:30 Co jest w człowieku w środku 
 - psychologiczny 
16:35 Chuligan literacki odc. 79 
 - publicystyczny 
17:15 Czarna suknia - dramat 
18:10 Rzecz Polska odc. 10 
18:25 Inwazja różu. Księżniczki, 
 gwiazdy i Girl Power 
 - dokumentalny 
19:25 Kapitan Kloss - animowany 
19:30 Wspinaczka - animowany 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 100 
20:05 Easy Rider - dramat 
21:50 Scena klasyczna odc. 19 
22:40 Dziennik fi lozofa odc. 133 
22:50 Paa Joe and the lion 
 - dokumentalny 
00:25 Wszystko, co kocham - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 558 - felieton 
06:55 Spadł, umarł, utonął 
 - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 85 
08:40 Ukryte skarby odc. 1 - reportaż 
09:05 Korona królów odc. 5 - serial  
09:40 Korona królów odc. 6 - serial  
10:10 Jak było? odc. 9 - publicystyczny 
10:50 Flesz historii Magazyn 
11:10 Archiwum zimnej wojny odc. 2 
 - dokumentalny  
11:45 Komendant Zagończyk 
 - dokumentalny  
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:30 Sensacje XX wieku odc. 53
 - historyczny  
14:00 Sensacje XX wieku odc. 54
 - historyczny  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 50 - serial 
15:05 Niezwykła broń odc. 2 - serial  
16:10 Nadzieja z bibuły - dokumentalny 
17:15 Taśmy bezpieki odc. 49 
 - dokumentalny 
17:45 Marszałek Piłsudski odc. 5 
 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 49
 - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 52
 - historyczny 
19:55 Było, nie minęło
 - kronika zwiadowców historii  
20:30 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 1 - dokumentalny 
21:30 Korona królów odc. 7 - serial 
22:05 Korona królów odc. 8 - serial 
22:40 Spór o historię odc. 119
 - historyczny 
23:25 Pokój szybkich randek 
 - obyczajowy 
00:20 Miasto skarbów odc. 7 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków - serial 
09:00 Na zdrowie 
09:20 Jan Paweł II i cud w Kostaryce 
 - dokumentalny 
09:55 Święty na każdy dzień   
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Przyroda i ludzie - przyrodniczy 
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy - reportaż  
13:20 Bioetyczny detektyw odc. 10 
 - dokumentalny 
13:40 W Solankowej Dolinie - serial 
14:00 Szlif księżnej - obyczajowy  
15:40 Pocztówka z Indii 
 - Dom Matki Teresy z Kalkuty 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Porady medyczne Bonifratrów 
 odc. 7  
17:00 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło”   
17:05 Szansa na dziecko 
 - naprotechnologia - reportaż 
17:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:00 Msza Święta w intencji 
 Ofi ar katastrofy smoleńskiej  
20:00 Informacje dnia 
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 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Fundusze Europejskie 
 - dostępne dla wszystkich 
 odc. 2- edukacyjny  
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 

05:45 Na dobre i na złe odc. 706 
 - serial 
06:45 Podróże z historią odc. 10
 - historyczny 
07:20 Na sygnale odc. 53 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4649  
11:00 Panorama  
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 52 
11:20 Rodzinka.pl odc. 80 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1859 
 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 130 - serial 
14:00 Tajemnice bliźniąt 
 - dokumentalny 
14:55 Na dobre i na złe odc. 706 
 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła odc. 4 - serial 
18:00 Panorama odc. 3006 
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 81 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 54 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1859 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1860 
 - serial 
20:45 Deutschland 83 odc. 3 
 - serial szpiegowski 
21:40 Zawód: Amerykanin odc. 9 
 - serial 
22:45 Za marzenia odc. 9 - serial 
23:40 Spring Breakers - dramat 

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 4 

07:50 Doradca smaku odc. 39 s. 8 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2246 

10:55 Ukryta prawda odc. 910 - serial  

12:00 Szkoła odc. 562 - serial  

13:00 19+ odc. 263 - serial  

13:30 Szpital odc. 799 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 563 - serial  

16:30 19+ odc. 264 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 911 - serial  

18:00 Szpital odc. 800 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5306 

20:10 Doradca smaku odc. 40 

20:15 Na Wspólnej odc. 2677 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 163 

21:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 17  

22:30 Nie kłam, kochanie - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 677 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 450 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 451 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 32 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 805 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 156 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 722 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2688 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 768 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3629 
16:30 Na ratunek 112 odc. 230 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 220 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2689 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 117 
21:10 Przyjaciółki odc. 133 - serial 
22:10 Wyjdź za mnie odc. 8 
23:20 Moje córki - melodramat 

21:55 Lucyfer 18:00 Policjantki 
i policjanci

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 16:35 Chuligan literacki 13:30 Sensacje XX wieku

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

Emma prowadzi program radiowy, w którym udziela 
słuchaczom porad sercowych. Prywatnie sposobi 
się do ślubu z Richardem. Jej życie staje na głowie 
z powodu Patricka, mężczyzny, który został porzucony 
przez ukochaną za sprawą programu Emmy. 

Vin Serento jest szefem gangu, który organizuje 
nielegalne wyścigi samochodowe na ulicach 
Los Angeles. Tajny agent Paul White przeniknął 
w struktury organizacji. Ludzie Vina planują napaść 
na szefa mafi i, Juana Carlosa de la Sol. Chcą przejąć 
jego majątek oraz przyćmić jego sławę.

„Wściekle szybcy”
(2015r.) TV Puls 20:00

„Przypadkowy mąż”
(2008r.) TVN 7 20:00



Piątek, 11 maja 2018

17:55 Leśniczówka

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 240 - serial  
07:15 Komisariat odc. 77 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?  
10:10 Klan odc. 3307  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 1 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:40 Domy zwierząt odc. 3 - serial 
13:45 Elif odc. 241 - serial 
14:45 Korona królów odc. 78 - serial  
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:50 Wszystko dla pań odc. 40 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Leśniczówka odc. 21 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 22 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 32
21:30 Big Music - quiz odc. 10
22:40 Korzenie odc. 7 - serial 
23:40 Nadzieja - dramat miłosny

05:20 Ukryta prawda odc. 224 - serial 

06:25 Szpital odc. 312 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 31 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 7 s. 2 

 - serial 

09:20 Przepis na życie odc. 6 s. 4 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 587 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 32 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 486 - serial 

14:55 Szpital odc. 313 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 8 s. 2 

 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 7 s. 4 

 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 588 - serial 

20:00 Miłość, szmaragd i krokodyl 

 - przygodowy 

22:15 Bezpieczna przystań 

 - melodramat 

00:35 Strzelec odc. 6 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 88 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 11 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 12 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 5 - serial  

09:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 72 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 73 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 6 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial 

13:00 Galileo odc. 682 

14:00 Galileo odc. 683 

15:00 Detektywi w akcji odc. 157 

 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 126 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 127 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 413 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 414 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 156 - serial 

22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 193 - serial 

23:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 194 - serial 

06:00 To moje życie! odc. 287 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 54 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 31 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 62 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator odc. 11 s. 4 
 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 32 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 41 s. 2 - serial 
20:00 Inferno: Piekielna walka 
 - sensacyjny 
21:55 Protektor - sensacyjny 
23:50 Dorwać Cartera - thriller 
01:55 Dyżur - dokumentalny 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:20 Opieka artystyczna: 
 Wojciech Jerzy Has odc. 7 
08:25 Z podniesionymi rękami 
 - krótkometrażowy 
08:35 Jajko - krótkometrażowy 
08:40 Opieka artystyczna: 
 Wojciech Jerzy Has odc. 7 
08:45 Podróż - krótkometrażowy 
08:55 Kaśka, bimber i motocykl  
 - krótkometrażowy 
09:05 Opieka artystyczna: 
 Wojciech Jerzy Has odc. 7 
09:15 Skrzydła - krótkometrażowy 
09:30 Informacje kulturalne 
09:50 Wahadełko - dramat 
11:00 Kolumbowie odc. 1 - serial 
12:05 Kolumbowie odc. 2 - serial 
13:05 Studio Kultura - rozmowy 
13:25 48. Międzynarodowy 
 Festiwal Muzyki Współczesnej 
 Warszawska Jesień 2005. 
 - koncert w Hali Najwyższych 
 Napięć Instytutu Energetyki 
 w Warszawie 
14:05 Mała sprawa - obyczajowy 
15:05 Pegaz odc. 72 
16:10 Katyń - dramat wojenny 
18:15 Wanda Czełkowska - reportaż 
18:40 Cartier, małe czerwone 
 pudełeczko - dokumentalny 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 99 
20:05 Ptasiek - dramat 
22:10 Tygodnik kulturalny 
22:55 Dziennik fi lozofa odc. 134 

06:50 Był taki dzień odc. 559 - felieton 
07:00 Nadzieja z bibuły - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 86 
08:30 Ukryte skarby odc. 2 - reportaż 
09:00 Korona królów odc. 7 - serial  
09:35 Korona królów odc. 8 - serial  
10:10 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 9 - serial 
10:35 Podróże z historią odc. 37
 - historyczny 
11:10 Taśmy bezpieki odc. 49 
 - dokumentalny  
11:45 Wilno Miłosza - dokumentalny 
12:20 Koło historii odc. 63- historyczny 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:30 Sensacje XX wieku odc. 49
 - historyczny  
14:00 Sensacje XX wieku odc. 52
 - historyczny  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 83 - serial 
15:05 Opowieść o Indiach odc. 2 
 - dokumentalny  
16:10 W walce tej nie ulegnę! - reportaż 
16:45 Sople płaczą na 
 ulicy Wawelberga - dokumentalny 
17:20 Feldpost Osten 1942-44 
 - dokumentalny 
17:45 Marszałek Piłsudski odc. 6 
 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 57
 - historyczny 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 58
 - historyczny 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 37 - reportaż 
20:30 Warszawa. 
 Zmartwychwstałe miasto odc. 1 
 - dokumentalny 
21:35 Korona królów odc. 9 - serial 
22:05 Korona królów odc. 10 - serial 
22:40 Szerokie tory odc. 152 

08:00 Informacje dnia  
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
08:45 W Solankowej Dolinie - serial 
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
09:35 Święty na każdy dzień   
09:45 Duc in altum   
10:00 Informacje dnia  
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:00 Odwaga wiary - dokumentalny 
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 6 - serial 
11:45 Nad Jeziorem Malawi 
 - dokumentalny 
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia 
12:20 Uczeń i mistrz - obyczajowy 
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Kościół 24 h - dokumentalny 
14:50 Kartka z kalendarza - muzyczny  
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia  
15:20 Mocni w wierze   
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament  
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial  
17:00 Świętość w codzienności 
 - św. Joanna Beretta Molla 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych   
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
 - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
 - publicystyczny  
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia  
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Głos serca odc. 13 - serial 

05:55 Za marzenia odc. 9 - serial 
06:50 Anna Dymna - spotkajmy się 
 - dyskusja 
07:20 Na sygnale odc. 54 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4650  
11:00 Panorama  
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 53 
11:25 Rodzinka.pl odc. 81 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1860 
 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 131 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie odc. 149 
 - publicystyczny 
14:25 Zakupy pod kontrolą 
 odc. 7 
14:55 Za marzenia odc. 9 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:15 Czarna Perła odc. 5 - serial 
18:00 Panorama odc. 3007 
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 82 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 55 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1860 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1861 
 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 101 s. 8 - serial 
21:45 Rodzinka.pl odc. 235 - serial 
22:25 La La Poland odc. 3  
23:20 Krąg podejrzanych odc. 10 
 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 4 

07:50 Doradca smaku odc. 40 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2247 

10:55 Ukryta prawda odc. 911 - serial  

12:00 Szkoła odc. 563 - serial  

13:00 19+ odc. 264 - serial  

13:30 Szpital odc. 800 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 564 - serial  

16:30 19+ odc. 265 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 912 - serial  

18:00 Szpital odc. 801 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5307 

20:00 Na skraju jutra - fi lm SF 

22:20 Człowiek o żelaznych pięściach 

 - sensacyjny  

00:20 Kuba Wojewódzki odc. 12 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 678 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 452 
 - serial 
09:30 SuperPies odc. 10  
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 33 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 806 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 157 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 723 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2689 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 769 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3630 
16:30 Na ratunek 112 odc. 231 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 221 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2690 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich odc. 222 
 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. 
 Taniec z gwiazdami odc. 83,  
22:40 Szklana pułapka II - sensacyjny 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 22:10 Tygodnik kulturalny 08:00 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

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

Aby uratować ludzkość przed zagładą, armie 
muszą się zjednoczyć i stanąć do bitwy. Wśród 
wojowników jest Bill Cage. Mężczyzna ginie 
podczas walki, zabijając wcześniej jednego 
z obcych. Cage budzi się do życia. Uwięziony 
w pętli czasu przeżywa śmierć na nowo. 

Bohaterka otrzymuje przesyłkę, w której znajduje 
się mapa wiodąca do skarbu. Wkrótce dowiaduje 
się, że w Kolumbii została porwana jej siostra, 
a bandyci żądają zwrotu mapy w zamian za jej 
uwolnienie.

„Miłość, szmaragd i krokodyl”
(1984r.) TVN 7 20:00

„Na skraju jutra”
(2014r.) TVN 20:00



Sobota, 12 maja 2018

17:25 Jaka to melodia?

05:55 Sprawa dla reportera 
06:55 Weterynarze z sercem odc. 39 
 - serial 
07:25 Pełnosprawni 
07:50 Rok w ogrodzie  
08:10 Rok w ogrodzie extra  
08:35 Jaka to melodia?  
09:10 Studio Raban odc. 29 
09:35 Rodzinny ekspres odc. 32 
10:00 Zakochaj się w Polsce odc. 68 
10:30 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 6 
 - publicystyczny 
10:40 Trzecia połowa odc. 8 - serial  
11:10 Wróżka z getta - dokumentalny 
11:40 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 32   
12:35 Biały Kieł II - legenda 
 białego wilka odc. 2 s. 1 
 - przygodowy 
14:25 Okrasa łamie przepisy odc. 182 
15:05 Wojenne dziewczyny odc. 21 
 - serial  
15:55 Korona królów odc. 75 - serial  
16:25 Korona królów odc. 76 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Od Opola do Opola odc. 5,  
18:55 Orły Nawałki odc. 5 - serial 
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:10 Sport 
20:30 Program rozrywkowy  
21:00 63. Konkurs Piosenki Eurowizji 
 - Lizbona 2018 - koncert  
00:40 Krzysztof Głowacki 
 - Santander Silgado Boks  

05:30 Ukryta prawda odc. 225 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy  

08:40 Przyjaciele odc. 37 - serial 

09:10 Przyjaciele odc. 38 - serial 

09:40 Przyjaciele odc. 39 - serial 

10:10 Przepis na życie odc. 3 s. 4 

 - serial 

11:10 Przepis na życie odc. 4 s. 4 

 - serial 

12:10 Zabójcza broń odc. 15 - serial 

13:10 Zabójcza broń odc. 16 - serial 

14:10 Zabójcza broń odc. 17 - serial 

15:10 Zeus i Roksana - komedia 

17:20 Tatastrofa - komedia 

19:00 Podróż przedślubna - komedia 

21:20 Wielbicielka - thriller 

23:00 Ocean’s 13 - komedia kryminalna 

01:40 Moc magii odc. 126   

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 39 - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 40 - serial 
06:55 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 41 - serial 
07:30 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 42 - serial 
07:55 Tom i Jerry Show odc. 9 - serial 
08:25 Tom i Jerry Show odc. 10 - serial 
08:55 Tom i Jerry Show odc. 11 - serial 
09:30 Mała Syrenka: Dzieciństwo Ariel 
 - animowany 
11:05 Policjantki i policjanci odc. 410 
 - serial 
12:05 Policjantki i policjanci odc. 411 
 - serial 
13:05 Policjantki i policjanci odc. 412 
 - serial 
14:05 STOP Drogówka odc. 178 
15:05 Dziewczyna kontra potwór 
 - komedia 
17:00 Policjantki i policjanci odc. 413 
 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 414 
 - serial 
19:00 Galileo odc. 684 
20:00 Mecenas Lena Barska odc. 16 
 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 195 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 196 - serial 
23:10 Pod kluczem - dramat 
01:25 STOP Drogówka odc. 178 

06:00 Skorpion odc. 12 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 58 s. 3 

07:50 Tajemnice medyczne odc. 20 

 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne odc. 21 

 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 89 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 90 s. 2 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 91 s. 2 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 40 s. 2 - serial 

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 41 s. 2 - serial 

14:30 Najśmieszniejsi odc. 10 - kabaret 

15:45 Junior - komedia 

17:55 Zabójcza - sensacyjny 

20:00 Rambo II - sensacyjny 

22:00 Brick Mansions. Najlepszy 

 z najlepszych - sensacyjny 

23:50 Wściekle szybcy - komedia 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 21 - serial 

09:05 Historia festiwali opolskich odc. 3 

09:50 Którędy po sztukę 

 - publicystyczny 

10:05 Odyseja fi lmowa odc. 11 - serial 

11:25 Akcja pod Arsenałem 

 - dramat wojenny 

13:10 Blok. Muzyka odc. 4 

 - dokumentalny 

14:05 Wydarzenie aktualne - reportaż 

14:25 Pokój dziecinny - obyczajowy 

15:55 Wydarzenie aktualne - reportaż 

16:20 Liga dżentelmenów - komedia 

18:20 Dranie w kinie odc. 28 

19:00 Legendy rocka odc. 58 - serial 

19:25 Legendy rocka odc. 64 - serial 

20:00 Tajemnica Filomeny 

 - biografi czny 

21:50 Elektrosonda  

22:45 Ukochany syn Ziemi - dramat 

01:15 Tajemnica Filomeny 

 - biografi czny

06:50 Był taki dzień odc. 560 - felieton 
07:00 Kazimierz Mikulski 
 - na granicy snu i groteski 
 - dokumentalny 
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 10
08:30 Podwodna Polska odc. 30 
 - reportaż 
09:00 Do przerwy 0:1 odc. 7 - serial 
09:35 Polki nad Londynem 
 - dokumentalny 
10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 176 
10:35 Wielki test z historii. 
 II wojna światowa - quiz 
12:20 Sprint przez historię 
 Przemysława Babiarza odc. 4 
12:50 Złoto Jukonu odc. 1 - serial 
13:55 Szerokie tory odc. 85 
14:30 Wielka gra odc. 84
15:35 Spór o historię odc. 182
 - historyczny 
16:15 Listy z Reims - dokumentalny 
16:50 Bitwa pod Łowczówkiem 1914 
 - dokumentalny 
17:20 Marzyciele odc. 2 - serial 
17:55 U Pana Boga w ogródku odc. 8 
 - serial 
18:50 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 1 - dokumentalny  
19:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 11
 - historyczny 
20:30 Ekstradycja odc. 4 s. 3 - serial 
21:40 Koło historii odc. 61- historyczny 
22:15 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 2 
 - dokumentalny 
23:20 Sen o Warszawie - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych   
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień   
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Kropelka radości 
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
 - publicystyczny  
12:50 Porady medyczne Bonifratrów   
13:20 Siódmy sakrament   
13:45 Ocalić od zapomnienia Cykl 
 - reportaży  
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Głos serca odc. 13 - serial  
14:40 „Będę jej głównym Patronem” 
 - Andrzej Bobola 1809 r. 
 - dokumentalny 
15:25 Kartka z kalendarza - muzyczny  
15:30 Wierzę w Boga   
15:45 Spotkania z ekologią odc. 17 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
 - publicystyczny  
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza   
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Brat naszego Boga - spektakl 

05:40 Koło fortuny  
06:20 Na sygnale odc. 189 - serial 
06:50 Barwy szczęścia odc. 1857 
 - serial 
07:15 Barwy szczęścia odc. 1858 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4665  
10:40 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 68 
10:55 M jak miłość odc. 1370 - serial 
11:55 M jak miłość odc. 1371 - serial 
12:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 42 
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:20 XVIII Mazurska Noc Kabaretowa 
 Mrągowo 2016 odc. 2 - kabaret 
16:20 Rodzinka.pl odc. 235 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę  
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 101 s. 8 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion  
19:35 Lajk! odc. 18 
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka odc. 23
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 136 
 - quiz 
21:35 Riviera odc. 9 - serial 
22:25 Rodzinka.pl odc. 235 - serial 
23:00 Deutschland 83 odc. 3 
 - serial szpiegowski 
23:55 Czarne złoto - przygodowy 

05:35 Mango - Telezakupy  

07:50 Wyjątkowa chwila odc. 4  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1074 

11:00 Na Wspólnej odc. 2674 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2675 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2676 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2677 - serial  

12:50 Ugotowani odc. 10 s. 13  

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

14:50 MasterChef Junior odc. 9 s. 3   

16:20 Efekt domina odc. 1 s. 5 

16:55 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 17  

17:55 Tu się gotuje! odc. 9 s. 2  

18:00 36,6 °C odc. 12 s. 3 

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5308 

20:00 Miss Agent II: uzbrojona i urocza 

 - komedia kryminalna 

22:20 Bridget Jones - w pogoni 

 za rozumem - komedia 

00:45 Na skraju jutra - fi lm SF 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:20 Piękna i bestia - animowany 

09:10 My3 odc. 45 - dla dzieci i młodzieży 

09:40 My3 odc. 46 - dla dzieci i młodzieży 

10:05 Ewa gotuje odc. 333 

10:35 Ewa, ugotuj nam to odc. 4 

10:40 Nasz nowy dom odc. 78 

11:40 Wyjdź za mnie odc. 8  

12:40 Top chef odc. 78  

14:10 Umów się ze mną. Take me out 

 odc. 10  

15:45 XII Płocka Noc Kabaretowa 

 - kabaret  

17:45 SuperPies odc. 11 

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 68 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich - serial 

20:05 Epoka lodowcowa II: Odwilż 

 - animowany 

22:00 Wilk z Wall Street - biografi czny 

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

Po czasie spędzonym na bezrobociu Jordan Belfort 
zakłada fi rmę Stratton Oakmont, która wkrótce 
zaczyna przynosić ogromne zyski. Sukces daje mu 
władzę i poczucie bezkarności. Jordan korumpuje, 
nagina prawo, dokonuje malwersacji. W końcu 
zaczyna popełniać błędy.

John Rambo odsiaduje wyrok. Jego dawny 
dowódca, pułkownik Trautman, pomaga mu 
odzyskać wolność. Zadaniem komandosa 
będzie uwolnienie amerykańskich jeńców nadal 
przetrzymywanych w Wietnamie.

„Rambo II”
(1985r.) TV Puls 20:00

„Wilk z Wall Street”
(2013r.) Polsat 22:00



Niedziela, 13 maja 2018

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3307  
06:05 Słownik polsko@polski 
 - edukacyjny 
06:35 Wojskopolskie.pl 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach  
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Jaka to melodia?  
09:15 Ziarno odc. 661 
09:45 Gen innowacyjności odc. 5 
10:05 Weterynarze z sercem 
 odc. 40 - serial 
10:40 Leśniczówka odc. 21 - serial  
11:05 Leśniczówka odc. 22 - serial  
11:35 Spotkanie ze świętym odc. 5 
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. 6 - publicystyczny 
13:00 Błękitna Planeta II odc. 2 
 - serial 
14:05 Sonda II odc. 84 
14:35 Droga do Rosji 
 - magazyn piłkarski 
15:55 Korona królów odc. 77 - serial  
16:25 Korona królów odc. 78 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:30 Big Music - quiz odc. 10 
18:40 Jaka to melodia?  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 22 - serial 
21:05 Dzień z życia blondynki 
 - komedia 
22:50 Od Opola do Opola odc. 5  
23:45 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 6 - publicystyczny 

06:00 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 41 - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 42 - serial 

06:55 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 43 - serial 

07:30 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 44 - serial 

07:55 Tom i Jerry Show odc. 11 - serial 

08:25 Tom i Jerry Show odc. 12 - serial 

08:55 Space Chimps 2 - animowany 

10:35 Galileo odc. 683 

11:35 Galileo odc. 684 

12:45 Mali agenci - komedia sensacyjna 

14:40 Asteriks i Obeliks: Osiedle bogów 

 - animowany 

16:30 Załoga - przygodowy 

19:00 Galileo odc. 685 

20:00 Chappie - sensacyjny 

22:30 Mecenas Lena Barska 

 odc. 16 - serial 

23:35 Ruiny - horror 

05:55 Skorpion odc. 13 s. 2 - serial 

06:45 Przygody Merlina 

 odc. 1 s. 3 - serial 

07:40 Najśmieszniejsi odc. 10 - kabaret 

08:30 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 8 s. 5 - serial 

09:05 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 9 s. 5 - serial 

09:45 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 10 s. 5 - serial 

10:25 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 6 

11:00 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 7 

11:35 Junior - komedia 

13:45 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fantastyczny 

15:00 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fantastyczny 

16:20 Wyznania małoletniej 

 gwiazdy Inny 

18:00 Ace Ventura: zew natury 

 - komedia 

20:00 Szybko i wściekle - sensacyjny 

22:25 Linia ryzyka - sensacyjny 

00:10 Uwikłana odc. 10 - serial 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 22 - serial 

09:05 Satiesfi kcje. Wędrówki 

 z Erikiem Satiem - dokumentalny 

10:10 Trzeci punkt widzenia odc. 236 

 - publicystyczny 

10:40 Baczyński - biografi czny 

12:00 Ojcowizna - obyczajowy 

13:15 Chuligan literacki odc. 80 

 - publicystyczny 

13:45 Nienasyceni odc. 24 

 - publicystyczny 

14:20 Triumf czasu i rozczarowania 

16:50 Rzecz Polska odc. 1 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 519 

18:05 Siedem czerwonych róż, 

 czyli Benek Kwiaciarz o sobie 

 i o innych - komedia 

19:30 Królowie nocy, czyli od Paradisu 

 do Domu Chłopa - dokumentalny 

20:30 Obce ciało - melodramat 

22:35 Pilecki. Droga do wolności  

23:45 Trzeci punkt widzenia odc. 236 

 - publicystyczny 

00:25 Jestem Kuba - dokumentalny 

06:50 Był taki dzień odc. 561 - felieton 

06:55 Wideoteka dorosłego człowieka 

 odc. 72

07:30 Ewa Demarczyk Recital 

08:15 Zwykły, święty człowiek 

 - dokumentalny 

09:25 Siedlisko odc. 8 - serial 

10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 178 

10:55 Źródła naszej cywilizacji odc. 2 

 - dokumentalny 

12:00 Dzikie Chiny odc. 2 - serial 

12:55 Podróże z historią odc. 37

 - historyczny  

13:35 Afryka - serial 

14:35 Szerokie tory odc. 117  

15:15 Dodek na froncie - komedia 

16:50 Wielka gra odc. 85 

17:50 Ex libris Magazyn 

18:20 U Pana Boga w ogródku 

 odc. 9 - serial 

19:05 Warszawa. Zmartwychwstałe 

 miasto odc. 1 - dokumentalny  

20:10 Miasto 44  - wojenny  

22:25 Wielki test. Giganci ducha - quiz 

23:50 Do domu - obyczajowy 

00:55 Hipoteza  - krótkometrażowy 

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień   
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza   
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
 - publicystyczny  
10:40 Fatima - znak nadziei - reportaż  
11:20 Wywiad z Rektorem 
 Sanktuarium Fatimskiego 
 Ks. Carlosem Cabecinhas 
11:40 Kartka z kalendarza - muzyczny 
11:45 Mój brat papież 
12:00 Regina Coeli 
 z Ojcem świętym Franciszkiem  
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:30 Zawierz się Niepokalanej 
 - reportaż 
15:00 Chłopcy z Namugongo 
 - dokumentalny 
15:40 Gospodarcze fi lary niepodległości 
 odc. 4 - dokumentalny  
16:00 Informacje dnia 
16:10 - koncert życzeń - muzyczny  
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Retrospekcja - publicystyczny  
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia 
21:40 Cuda Jezusa odc. 7 - serial 
22:35 Kartka z kalendarza - muzyczny 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 

05:40 Koło fortuny  

06:15 Barwy szczęścia odc. 1859 

 - serial 

06:50 Barwy szczęścia odc. 1860 

 - serial 

07:20 Barwy szczęścia odc. 1861 

 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4669  

10:40 W poszukiwaniu nowej Ziemi 

 odc. 1 - dokumentalny 

11:40 Droga do Rosji odc. 7 piłkarski 

12:20 Kocham Cię, Polsko! 

 odc. 136 - quiz 

14:00 Familiada  

14:35 Koło fortuny  

15:20 Różowa Pantera II 

 - komedia kryminalna 

17:10 Na dobre i na złe odc. 706 

 - serial 

18:00 Panorama  

18:20 Pogoda  

18:25 Sport-telegram 

18:35 Za marzenia odc. 9 - serial 

19:30 Zakupy pod kontrolą 

 odc. 8 poradnikowy 

20:05 Czarne złoto - przygodowy 

22:25 Wielkie uwodzenie - komedia

05:45 Mango - Telezakupy  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1075 

11:00 Co za tydzień odc. 849 

11:45 Iron Majdan odc. 9

12:45 Diagnoza odc. 12 s. 2 - serial  

13:45 Druga szansa odc. 9 s. 5 - serial  

14:45 36,6 °C odc. 12 s. 3 

15:50 Historia Kopciuszka - komedia 

17:50 Wyjątkowa chwila odc. 5 

18:00 Ugotowani odc. 7 s. 12 

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5309 

20:00 MasterChef Junior odc. 10 s. 3 

21:35 Ścigana - sensacyjny 

23:35 Drużyna potępionych 

 - sensacyjny 

01:35 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 17  

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 1 - serial 
08:10 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 2 - serial 
08:40 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 3 - serial 
09:10 Smerfy: Legenda 
 Smerfnej Doliny - animowany 
09:40 Księżniczka i żaba - animowany 
11:45 Doktor Dolittle: W pogoni 
 za błahostkami - komedia 
13:40 Epoka lodowcowa II: Odwilż 
 - animowany  
15:30 Wall-E - animowany 
17:35 Nasz nowy dom odc. 117 
18:40 Aż chce się żyć odc. 4 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Państwo w państwie odc. 272 
 - publicystyczny 
20:00 W rytmie serca odc. 25 - serial 
21:05 Kabaret na żywo odc. 40 
 - kabaret 
23:10 Bezwstydny Mortdecai 
 - komedia sensacyjna 
01:25 Exodus: Bogowie i królowie 
 - przygodowy

05:45 Ukryta prawda odc. 226 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Biuro odc. 1 - serial 

09:25 Biuro odc. 2 - serial  

09:55 Przepis na życie odc. 5 s. 4 - serial 

10:55 Przepis na życie odc. 6 s. 4 - serial 

11:55 Przepis na życie odc. 7 s. 4 - serial 

12:55 Zabójcza broń odc. 18 - serial 

13:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 2 - serial 

14:55 Miłość, szmaragd i krokodyl 

 - przygodowy 

17:10 Książę i ja III: Królewski 

 miesiąc miodowy - komedia 

19:00 Lucyfer odc. 11 s. 2 - serial 

20:00 Szeregowiec Ryan  - wojenny 

23:25 Strzelec odc. 7 - serial 

00:30 Strumień - obyczajowy 

09:55 Przepis na życie 10:35 Galileo

08:30 Co ludzie powiedzą? 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:25 Siedlisko

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 08:10 Jeźdźcy smoków

Brytyjski arystokrata Mortdecai pracuje w galerii 
sztuki, para się kradzieżami. W zamian za swobodę 
działania pomagaja w walce z nielegalnym handlem 
dziełami sztuki. Pewnego dnia wpada na trop obrazu 
Goi, który zawiera wskazówki pozwalające przejąć 
konto bankowe ze zrabowanym złotem. 

Mallory jest tajną agentką. Za pośrednictwem 
przełożonego, Mallory otrzymuje zlecenie uwolnienia 
zakładnika. Akcja kończy się powodzeniem. Chwilę 
potem zostaje wysłana do Dublina. Wkrótce orientuje 
się, że stała się niewygodna dla mocodawców, 
którzy chcą ją zabić.

„Ścigana”
(2011r.) TVN 21:35

„Bezwstydny Mortdecai”
(2015r.) Polsat 23:10



Poniedziałek, 14 maja 2018

18:00 Klan

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 241 - serial  
07:20 Komisariat odc. 78 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 59 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:50 24 godziny w Australii 
 - czas po monsunie 
 - dokumentalny 
13:50 Elif odc. 242 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy odc. 182  
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Leśniczówka odc. 21 - serial  
16:15 Leśniczówka odc. 22 - serial  
16:45 Zapowiedź Teleexpressu  
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3308 
18:30 Korona królów odc. 79 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Alibi - spektakl 
22:00 Warto rozmawiać 
 - publicystyczny  
23:05 Harry i Meghan: nowoczesne 
 love story - dokumentalny 

05:20 Ukryta prawda odc. 227 - serial 

06:25 Szpital odc. 313 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 32 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 7 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 588 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 33 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 487 - serial 

14:55 Szpital odc. 314 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 4 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 589 - serial 

20:00 Niepokój - thriller 

22:15 Biuro odc. 3 - serial 

22:50 Biuro odc. 4 - serial 

23:25 Obecność - horror 

06:00 Detektywi w akcji odc. 89 - serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 12 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 13 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 6 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 74 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 75 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 7 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 16 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 158 
 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 178 
15:00 Detektywi w akcji odc. 159 
 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 128 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 129 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 414 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 415 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 197 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 12 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 13 - serial 
22:00 Galileo odc. 684 
23:00 Galileo odc. 685 
00:05 Megawąż - horror 

06:00 To moje życie! odc. 288 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 55 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 41 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 32 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 63 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 33 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 41 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 s. 2 - serial 
20:00 Następny - sensacyjny 
21:55 Rambo II - sensacyjny 
23:50 Linia ryzyka - sensacyjny 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Rzecz Polska Cykl - reportaży 

08:30 Którędy po sztukę 

 - publicystyczny 

08:45 Katyń - dramat wojenny 

11:00 Kolumbowie odc. 3 - serial 

12:10 Kolumbowie odc. 4 - serial 

13:15 Studio Kultura - rozmowy 

13:30 Wsteczny bieg - obyczajowy 

14:50 Kaprysy Łazarza - komedia 

15:55 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 519 

16:45 Smak curry - melodramat 

18:40 Z pogranicza cudu 

 - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Blok. Literatura odc. 5 

 - dokumentalny 

21:00 Obce ciało - melodramat  

23:10 Pierwsze fi lmy 

 mistrzów dokumentu odc. 8 

23:15 Jak co dzień...  

 - krótkometrażowy 

23:25 Uwertura  - krótkometrażowy 

23:35 Pierwsze fi lmy 

 mistrzów dokumentu odc. 8 

23:37 Urząd  - krótkometrażowy 

06:50 Był taki dzień odc. 562 - felieton 
07:00 W walce tej nie ulegnę! - reportaż  
07:35 Polki nad Londynem 
 - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 87 
08:40 Ukryte skarby odc. 3 - reportaż 
09:10 Korona królów odc. 9 - serial  
09:40 Korona królów odc. 10 - serial  
10:20 Złoto Jukonu odc. 1 - serial  
11:15 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 37 - reportaż 
11:50 Po własnym pogrzebie - wojenny 
13:15 Sensacje XX wieku odc. 57
 - historyczny  
13:50 Sensacje XX wieku odc. 58
 - historyczny  
14:20 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 35 - serial 
14:45 Józef Rymer - pierwszy 
 wojewoda śląski - dokumentalny 
15:15 Spór o historię odc. 32
 - historyczny 
15:55 Afryka odc. 4 - serial 
16:55 Ex libris 
17:25 Flesz historii 
17:45 Marszałek Piłsudski odc. 7 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 98
 - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 99
 - historyczny 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
20:30 Największe oblężenia 
średniowiecza odc. 2 - dokumentalny 
21:25 Korona królów odc. 11 - serial 
22:00 Korona królów odc. 12 - serial 
22:35 Piwko dla Niedźwiedzia 
 - dokumentalny 
23:40 Jurek - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
09:30 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii Cykl - reportaży 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Młodzi Światu Cykl - reportaży 
11:45 Izba Pamięci 
 Pułkownika Kuklińskiego 
 - reportaż 
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień   
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia 
12:20 Hej ustrońskie Gróniczki 
 - koncert 
13:15 - koncert życzeń - muzyczny  
14:05 Bieg życia - obyczajowy 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury - reportaż  
16:55 Świadkowie - serial kryminalny  
17:20 Święty na każdy dzień   
17:25 Kartka z kalendarza - muzyczny  
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w Sanktuarium Matki Bożej 
 Fatimskiej w Zakopanem 
 na Krzeptówkach  
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Dziesięć przykazań odc. 73 
 - serial  
23:00 Żywe kamienie - dokumentalny 

05:25 Koło fortuny  
06:15 Mango - Telezakupy  
07:00 Coś dla Ciebie odc. 139 
 - publicystyczny 
07:20 Na sygnale odc. 55 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4651  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 54 
11:25 Rodzinka.pl odc. 82 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1861 
 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 132 - serial 
14:00 W poszukiwaniu nowej Ziemi 
 odc. 1 - dokumentalny 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 101 s. 8 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 83 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 56 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1861 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1862 
 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 35 
20:50 M jak miłość odc. 1372 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Za marzenia odc. 10 - serial 
22:50 Tylko jedno spojrzenie 
 odc. 2 - serial 
23:55 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 289 s. 14 - serial 

05:50 Uwaga! odc. 5309 

06:15 Mango - Telezakupy  

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 11 s. 2  

07:55 Akademia ogrodnika odc. 11 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2248 

10:55 Tu się gotuje! odc. 9 s. 2 

11:00 Ukryta prawda odc. 912 - serial  

12:00 Szkoła odc. 564 - serial  

13:00 19+ odc. 265 - serial  

13:30 Szpital odc. 801 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 565 - serial  

16:30 19+ odc. 266 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 913 - serial  

18:00 Szpital odc. 802 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5310 

20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej odc. 2678 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 164  

21:30 Druga szansa odc. 10 s. 5 - serial  

22:30 Iron Majdan odc. 10  

23:35 Ścigana - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 679 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 453 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 454 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 34 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 807 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 158 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 724 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2690 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 770 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3631 
16:30 Na ratunek 112 odc. 232 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 222 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2691 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 216 - serial 
20:05 Exodus: Bogowie i królowie 
 - przygodowy  
23:20 Detonator - thriller 

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

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:45 Katyń 18:50 Sensacje XX wieku

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

Nastoletni Kale Brecht, skazany na trzy miesiące 
aresztu domowego, podgląda sąsiadów. W tym 
czasie okolica jest terroryzowana przez mordercę. 
Chłopak rozpoczyna prywatne śledztwo.

Egipt, XIII w. p.n.e. Sytuacja Hebrajczyków 
się pogarsza. Bóg powierza Mojżeszowi misję 
oswobodzenia ich z niewoli. Ponieważ Ramzes 
odrzuca prośby o uwolnienie ludu, na kraj spada 
dziesięć plag.

„Exodus: Bogowie i królowie”
(2014r.) Polsat 20:05

„Niepokój”
(2007r.) TVN 7 20:00
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18:30 Korona królów

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 242 - serial  
07:20 Komisariat odc. 1 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?  
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 32 
10:10 Klan odc. 3308  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 60 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 To się opłaca 
12:45 24 godziny w Brazylii 
 - dokumentalny 
13:45 Elif odc. 243 - serial 
14:45 Korona królów odc. 79 - serial  
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:35 Pogoda  
15:40 Wiktoria odc. 1 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3309 
18:30 Korona królów odc. 80 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:30 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 5 - serial 
21:50 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 9 - serial 
22:50 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 8 - serial 
23:50 Labirynt odc. 3 - serial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1135 - serial 

06:25 Szpital odc. 314 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 33 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 589 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 34 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 488 - serial 

14:55 Szpital odc. 315 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 9 s. 4 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 590 - serial 

20:00 Gra o przeżycie - sensacyjny 

22:05 Szeregowiec Ryan  - wojenny

06:00 Detektywi w akcji odc. 90 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 13 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 1 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 7 - serial  

09:00 Detektyw Monk odc. 16 - serial  

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 76 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 77 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 8 - serial  

12:00 Detektyw Monk odc. 1 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 160 

 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 99 

15:00 Detektywi w akcji odc. 161 

 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 130 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 131 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 415 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 416 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 198 - serial 

21:00 Prawo zemsty - thriller 

23:25 Rob Roy - przygodowy

06:00 To moje życie! odc. 289 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 56 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 33 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 64 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 34 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 s. 2 - serial 
20:00 Zabójczy cel - thriller 
21:55 Szybko i wściekle - sensacyjny 
00:05 Hooligans III - sensacyjny 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Wydarzenie aktualne - reportaż 

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Smak curry - melodramat  

11:00 Kolumbowie odc. 5 - serial 

12:10 Syzyfowe prace odc. 1 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

13:30 Gracze - sensacyjny 

15:20 Wniebowzięci - komedia 

16:10 Tygodnik kulturalny 

17:05 Wichry Kołymy - biografi czny 

19:00 Pani Nikifor - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Przygoda - spektakl 

21:30 Dezerterzy odc. 80 

 - publicystyczny 

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 136 

22:15 W drodze do domu 

 - komediodramat 

23:50 Pornografi a - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 563 - felieton 
07:00 Nowa Huta walczy 
 - dokumentalny 
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 88 
08:30 Ukryte skarby odc. 4 - reportaż 
09:00 Korona królów odc. 11 - serial  
09:35 Korona królów odc. 12 - serial  
10:05 Feldpost Osten 1942-44 
 - dokumentalny  
10:30 Dodek na froncie - komedia  
12:20 Marzyciele odc. 2 - serial  
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:25 Sensacje XX wieku odc. 98
 - historyczny  
13:55 Sensacje XX wieku odc. 99
 - historyczny  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 36 - serial 
15:25 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 2 
 - dokumentalny  
16:25 Filmoteka Małopolska odc. 67 
 - dokumentalny 
17:10 Archiwum zimnej wojny odc. 3 
 - dokumentalny 
17:45 Marszałek Piłsudski odc. 8 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 100
 - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 164
 - historyczny 
19:55 Jak było? odc. 10 - publicystyczny 
20:35 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
21:00 Klub profesora Tutki odc. 9 - serial 
21:20 Korona królów odc. 13 - serial 
21:50 Korona królów odc. 14 - serial 
22:30 Niosła go Polska - dokumentalny 
00:00 Wszystko, co kocham - dramat 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Chłopcy z Namugongo 
 - dokumentalny  
09:50 Młodzi Światu Cykl - reportaży  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
 - publicystyczny  
10:45 Zew natury - reportaż  
11:05 Mocni w wierze   
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 W góreckim domku ogrodnika 
 - reportaż 
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia 
12:20 Papież Polak do Rodaków - serial  
13:20 Błogosławiona Juta. 
 Kobieta średniowiecza 
 - dokumentalny 
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Dziesięć przykazań odc. 73 
 - serial  
14:50 Joanna d’Arc - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial  
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Odnaleźć drogę - obyczajowy 

05:25 Koło fortuny  
06:05 M jak miłość odc. 1372 - serial 
07:00 Program ekumeniczny  
07:20 Na sygnale odc. 56 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4652  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 55 
11:25 Rodzinka.pl odc. 83 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1862 
 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 133 - serial 
14:00 Cuda z odzysku - urządź 
 mieszkanie za darmo odc. 1  
14:55 M jak miłość odc. 1372 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 84 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 57 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1862 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1863 
 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 10 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1373 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
23:00 Kiedy Harry poznał Meghan 
 - ślub, jakiego nie było 
 - dokumentalny 

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 4 

07:50 Doradca smaku 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2249 

10:55 Ukryta prawda odc. 913 - serial  

12:00 Szkoła odc. 565 - serial  

13:00 19+ odc. 266 - serial  

13:30 Szpital odc. 802 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 566 - serial  

16:30 19+ odc. 267 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 914 - serial  

18:00 Szpital odc. 803 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5311 

20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej odc. 2679 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 165

21:30 Diagnoza odc. 13 s. 2 - serial  

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 13 s. 12

23:30 Superwizjer odc. 1131 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 680 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 455 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 458 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 35 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 808 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 159 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 725 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2691 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 771 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3632 
16:30 Na ratunek 112 odc. 233 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 223 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2692 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 224 - serial 
20:10 G.I. Joe: czas Kobry - sensacyjny 
22:45 Adrenalina - sensacyjny 
00:40 Nie zadzieraj z fryzjerem 
 - komedia 

06:25 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 16:10 Tygodnik kulturalny 07:55 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

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

Detektyw Stillwell i jego partner Storm Anderson 
rozpoczynają śledztwo w sprawie serii morderstw 
dokonanych na prostytutkach. Głównym podejrzanym 
o popełnienie zbrodni jest seryjny morderca Lazerus.

Mason jest włóczęgą. Gdy traci dwie najbliższe mu 
istoty, załamuje się. Idąc bez celu ulicami, nieomal 
wpada pod ciężarówkę. Nieznajomy ratuje go 
w ostatniej chwili. Mason dostaje od niego wizytówkę 
z nazwiskiem człowieka, który może zapewnić mu 
dobrze płatną pracę. Udaje się pod wskazany adres.

„Gra o przeżycie”
(1994r.) TVN 7 20:00

„Zabójczy cel”
(2008r.) TV Puls 20:00



Środa, 16 maja 2018

18:30 Korona królów

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 243 - serial  
07:15 Komisariat odc. 2 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?  
09:15 Wojenne dziewczyny odc. 22 
 - serial  
10:10 Klan odc. 3309  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 2 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:50 24 godziny w Indiach 
 - dokumentalny 
13:50 Elif odc. 244 - serial 
14:45 Korona królów odc. 80 - serial  
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Wiktoria odc. 2 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3310 
18:30 Korona królów odc. 81 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Trzecia połowa odc. 9 - serial 
20:35 Liga Europy UEFA Piłka nożna  
20:40 Liga Europy UEFA Piłka nożna  
23:15 Orły Nawałki odc. 5 - serial  
23:40 Ocaleni odc. 8

05:20 Ukryta prawda odc. 228 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 91 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 34 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie odc. 9 s. 4 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 590 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 35 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 489 - serial 

14:55 Szpital odc. 316 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 10 s. 4 

 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 4 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 591 - serial 

20:00 Kroll - sensacyjny 

22:10 Olimp odc. 1 - serial 

23:10 42: Prawdziwa historia 

 amerykańskiej legendy 

 - biografi czny 

06:00 Detektywi w akcji odc. 91 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 1 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 2 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 8 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 1 - serial  

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 78 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 79 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 9 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 162 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 100 

15:00 Detektywi w akcji odc. 163 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 132 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 133 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 416 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 417 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 199 - serial 

21:00 Krwawe igrzyska - sensacyjny 

23:10 Pod kluczem - dramat 

06:00 To moje życie! odc. 290 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 57 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 34 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 11 - serial  
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 65 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 35 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
20:00 Patrol - sensacyjny 
22:50 Arena - thriller 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Dzika muzyka odc. 17 

 - muzyczny 

08:45 Informacje kulturalne 

09:00 Wichry Kołymy - biografi czny  

11:00 Syzyfowe prace odc. 2 - serial 

12:10 Syzyfowe prace odc. 3 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

13:30 Portret podwójny - obyczajowy 

15:30 Dranie w kinie odc. 28 

16:15 Dracula - horror 

18:10 Czarna skrzynka - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Ziemia i cień - dramat 

21:45 Pegaz odc. 73 

22:50 Dziennik fi lozofa odc. 137 

23:05 Jedna scena odc. 19 

23:20 Zero - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 564 - felieton 
07:00 - dokumentalny - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 89 
08:35 Ukryte skarby odc. 5, - reportaż  
09:05 Korona królów odc. 13 - serial  
09:35 Korona królów odc. 14 - serial  
10:15 Dzikie Chiny odc. 2 - serial  
11:15 Spór o historię odc. 10
 - historyczny 
11:50 Opowieść o Indiach odc. 3 
 - dokumentalny 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:40 Sensacje XX wieku odc. 100 
 - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 164 
 - historyczny  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 37 - serial 
15:05 Niosła go Polska - dokumentalny 
16:30 Urodziłam się pierwszego 
 września - dokumentalny 
17:25 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 13 - serial 
17:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 1 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 128 
 - historyczny 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 129 
 - historyczny 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
20:30 Niezwykła broń odc. 3 - serial 
21:30 Korona królów odc. 15 - serial 
22:05 Korona królów odc. 16 - serial 
22:35 Kabaret śmierci - dokument 
00:25 Jeszcze nie wieczór 
 - komediodramat 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
08:45 Każdy maluch to potrafi  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie Cykl 
 - reportaży  
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. 54 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia 
12:20 Rękopis błogosławionych 
 - dokumentalny 
14:00 Odnaleźć drogę - obyczajowy  
15:25 Największe przeboje Pana Boga 
 - Ave Maria - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie   
16:30 Drabina Jakubowa 
 - serial przygodowy 
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Święta Barbara - dramat 

05:30 Koło fortuny  
06:05 M jak miłość odc. 1373 - serial 
07:00 Program gminy żydowskiej  
07:20 Na sygnale odc. 57 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4653  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 56 
11:25 Rodzinka.pl odc. 84 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1863 
 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 134 - serial 
14:00 Tajemnice ludzkiego ciała odc. 2 
 - dokumentalny 
14:55 M jak miłość odc. 1373 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 85 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 58 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1863 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1864 
 - serial 
20:45 Na dobre i na złe odc. 707 
 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 190 - serial 
22:25 American Pie - komedia 
00:05 Rodzinka.pl odc. 235 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 4 

07:50 Doradca smaku 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2250 

10:55 Ukryta prawda odc. 914 - serial  

12:00 Szkoła odc. 566 - serial  

13:00 19+ odc. 267 - serial  

13:30 Szpital odc. 803 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 567 - serial  

16:30 19+ odc. 268 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 915 - serial  

18:00 Szpital odc. 804 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5312 

20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej odc. 2680 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 166,  

21:30 Agent - gwiazdy odc. 13 s. 3  

22:30 Krucjata Bourne’a - sensacyjny 

00:50 Zimne światło dnia - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 681 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 459 
 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy odc. 462 
 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 36 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 809 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 160 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 726 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2692 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 772 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3633 
16:30 Na ratunek 112 odc. 234 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 224 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2693 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich odc. 236 
 - serial 
20:10 Nie zadzieraj z fryzjerem 
 - komedia  
22:40 Wieczny student II - komedia 
00:45 Jeźdźcy Apokalipsy 
 - komediodramat 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 08:10 Dzika muzyka 13:40 Sensacje XX wieku

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

Zohan Dvir, ma już dość pracy. Jego najgłębszym 
pragnieniem jest zostać fryzjerem. Upozorowawszy 
własną śmierć, ucieka do Nowego Jorku. Początki 
nie są łatwe. Zohan nie poddaje się i wkrótce dostaje 
wymarzoną pracę. Radość nie trwa długo, bowiem na 
jego ślad natrafi a odwieczny wróg, Fantom.

Wyszkolony przez tajną organizację szpieg i jego 
dziewczyna zostają wciągnięci w międzynarodową 
aferę. Mężczyzna jest podejrzewany o zamordowanie 
jednego z pracowników CIA.

„Krucjata Bourne’a”
(2004r.) TVN 7 22:30

„Nie zadzieraj z fryzjerem”
(2008r.) Polsat 20:10
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 temperatura: 21 10 °C
 opady: 12 8 mm
 ciśnienie: 1012 1014 hPa
 wiatr: 14 12 km/h 

 temperatura: 25 11 °C
 opady: 5 7 mm
 ciśnienie:  1015 1014 hPa
 wiatr: 9 14 km/h 

 temperatura: 24 12 °C
 opady: 7 3 mm
 ciśnienie: 1012 1011 hPa
 wiatr: 18 23 km/h 

 temperatura: 23 13 °C
 opady: 0 2 mm
 ciśnienie: 1010 1015 hPa
 wiatr: 28 23 km/h 

 temperatura: 19 13 °C
 opady: 3 2 mm
 ciśnienie: 1018 1018 hPa
 wiatr: 18 16 km/h 

 temperatura: 22 12 °C
 opady: 1 15 mm
 ciśnienie: 1018 1015 hPa
 wiatr: 15 20 km/h 
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 wiatr: 24 25 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Drożdżówka z rabarbarem

Czwartek 10 maja 2018 ROZRYWKA 21

Składniki: 

1 szkl. mleka
1 szkl. cukru
200 g masła
4 żółtka
25 g drożdży świeżych
4 szkl. mąki pszennej
0,5 kg rabarbaru
Na kruszonkę:
125 g masła
50 g cukru
100 g mąki
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Sposób wykonania:
Mleko, cukier i masło podgrzać w rondelku, przestudzić. Połą-

czyć z żółtkami, dodać rozkruszone drożdże. Wymieszać i odstawić 
na 2 godziny, aż masa się spieni. Dosypać przesianą mąkę i wyrabiać 
ok. 15-20 minut, aż ciasto zacznie odchodzić od ręki. Wyłożyć nim 
blachę wyściełaną papierem do pieczenia i odstawić w ciepłe miej-
sce. Rabarbar obrać, pokroić w kawałki 2-3 cm. Wyłożyć na ciasto. 

Przygotować kruszonkę: na patelni rozpuścić masło, do-
dać mąkę i cukier. Mieszać, aż powstaną grudki. Rozsy-
pać na cieście i poczekać jeszcze 40 min., aż podrośnie.

Nagrzać piekarnik do temp. 180 st. C. Pierwsze 20 min. piec z uchy-
lonymi drzwiczkami, potem je zamknąć i piec jeszcze ok. pół godziny.

Smacznego!
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Uwaga na oszustów
BEZPIECZEŃSTWO  Oszuści dwoją się i troją, by wyłudzić pieniądze lub okraść czyjś dom. Są metody na 
elektryka, gazownika, awarię wody, na wnuczka czy zakup używanej odzieży. Ostatnio wycwanili się jesz-
cze bardziej. Oferując okazyjną sprzedaż perfum, dają je do powąchania, domownik traci przytomność, 
a dom jest plądrowany

Zbliżający się sezon letni 
sprzyja złodziejom. Pozostawio-
ne na czas wyjazdu wakacyjnego 
domy często stają się ich celem. 
Z kolei oszuści są coraz bardziej 
bezczelni. Okradają domy nawet 
podczas obecności domowników. 
Ofiarami są zazwyczaj ludzie 
starsi, łatwowierni. Dlatego przy-
pominamy, jakie metody stosują 
przestępcy i na co należy uwa-
żać.

Na wnuczka
Przestępcy działający metodą 

„na wnuczka” – choć wydaje się, 
że przypadki były już tak nagło-
śnione, że nikt nie da się nabrać 
– nadal oszukują starsze osoby. 
Wyłudzają pieniądze, które często 
są oszczędnościami całego życia. 

– Metoda na wnuczka po-
lega na tym, że oszust dzwoniąc 
do starszej osoby, podaje się za 
krewnego –  mówi Dorota Rupiń-
ska, oficer prasowy komendanta 
powiatowego policji w Rypinie. – 
Rozmowa prowadzona jest w taki 
sposób, by oszukiwana osoba 
uwierzyła, że rozmawia z kimś 

ze swojej rodziny i sama wymie-
niła imię krewnego. Dzwoniący 
prosi o udzielenie pilnej pożyczki 
z powodu nagłego nieszczęścia 
i o przygotowanie gotówki, po 
którą podsyła „znajomego”. W ten 
sposób pokrzywdzony traci swoje 
oszczędności.

Na policjanta
Schemat działania oszustów 

jest bardzo zbliżony do metody 
„na wnuczka”. Kobieta lub męż-
czyzna telefonuje do wyszukanej 
np. w książce telefonicznej osoby 
i podaje się za członka rodziny 
(najczęściej właśnie wnuczka). 
Często bywa tak, że oszust udaje, 
że jest zapłakany, albo tłumaczy 
zmieniony głos chorobą lub zde-
nerwowaniem. Prosi o pożycze-
nie pieniędzy, ponieważ znalazł 
się w podbramkowej sytuacji. 
Zazwyczaj pilnie potrzebuje go-
tówki w celu pokrycia kosztów 
za spowodowanie wypadku dro-
gowego.

– W czasie takiej rozmowy 
sonduje możliwości finansowe 
starszej osoby i błaga o szybkie 

zorganizowanie pieniędzy – in-
formuje p.o. oficera prasowego 
golubsko-dobrzyńskiej policji 
Małgorzata Lipińska. – Kilka mi-
nut później ze starszą osobą kon-
taktuje się „łącznik”, który podaje 
się za policjanta bądź funkcjona-
riusza Centralnego Biura Śledcze-
go. Informuje, że rozpracowuje 
właśnie szajkę, która wyłudza 
pieniądze od starszych osób i pro-
si o pomoc. Fałszywy funkcjona-
riusz radzi, by rozmówca przeka-
zał pieniądze przestępcom, a oni 
są gotowi na zatrzymanie oszusta 
i przejęcie przekazanej gotówki. 

Oszust rozmowę prowadzi 
tak, by starsza osoba była prze-
konana, że w ten sposób poma-
gała policji w ujęciu przestępców, 
a pieniądze zostaną jej szybko 
zwrócone. 

– Zdarza się także, że rze-
komy funkcjonariusz wręcz gro-
zi konsekwencjami prawnymi 
w przypadku odmowy współpra-
cy – dodaje Lipińska. – Natych-
miast po przekazaniu pieniędzy 
kontakt urywa się, a przestępcy 

znikają z oszczędnościami. Starsi 
ludzie, chcąc pomóc „policjan-
tom”, często tracą swoje oszczęd-
ności, często dorobek całego ży-
cia.

Taka sytuacja miała miejsce 
w lutym w powiecie lipnowskim. 
61-letnia mieszkanka tego powia-
tu zadzwoniła na komendę, by 
potwierdzić dane policjanta. 

– Jak ustalili policjanci, pa-
dła ona ofiarą oszustwa metodą 
„na policjanta”. Schemat działania 
sprawcy był podobny do innych 
tego typu oszustw – informuje 
Katarzyna Sobocińska z lipnow-
skiej komendy. –Na numer stacjo-
narny zadzwonił mężczyzna, któ-
ry przedstawił się jako policjant, 
podając swoje dane oraz numer 
legitymacji służbowej. Poinfor-
mował kobietę, że policjanci pro-
wadzą akcję przeciwko oszustom, 
którzy okradają konta bankowe 
starszych osób z oszczędności 
ich życia. Poinstruował kobietę, 
że aby schwytali sprawców, musi 
wpłacić na podane przez niego 
konto bankowe pieniądze w kwo-
cie 6500 zł. Następnie oszust po-
prosił kobietę o podanie nume-
ru komórkowego, by była z nim 
w ciągłym kontakcie. Po wyko-
naniu prośby sprawcy i przelaniu 
pieniędzy na wskazane konto, 
ponownie pokrzywdzona ode-
brała telefon z kolejną prośbą 
o wypłatę kolejnej sumy, tym 
razem 3500 zł. Dopiero wówczas 
kobieta zadzwoniła na policję, 
by potwierdzić dane dzwoniące-
go policjanta. W tym momencie 
okazało się, że padła ofiarą oszu-
stwa. Dzięki działaniom funkcjo-
nariuszy wydziału kryminalnego 
oraz pracownicy banku, udało się 

odzyskać pieniądze przelane na 
konto sprawcy.

Na odzież
Oszuści jeżdżą zwykle po 

mniejszych miejscowościach. Jako 
ofiary wybierają najczęściej star-
sze osoby. Najpierw sprawdzają 
teren, następnie podjeżdżają pod 
sam dom i wchodzą bez skrępo-
wania pod pretekstem zakupu 
używanej odzieży, a następnie - 
wykorzystując nieuwagę domow-
nika – okradają go. Taka sytuacja 
w poprzednich latach miała miej-
sce np. w Radominie (powiat go-
lubsko-dobrzyński).

– Pod pretekstem odkupienia 
używanej odzieży, do domu 78-
latka weszły kobiety – informuje 
p.o oficera prasowego golubsko-
dobrzńskiej policji Małgorzata Li-
pińska. – Oszustki, wykorzystu-
jąc nieuwagę mężczyzny, ukradły 
jego pieniądze. W rezultacie męż-
czyzna stracił prawie 5 tys. zł.

Jak to w praktyce wygląda? 
Jedna z tych osób często pokazu-
je oferowaną do sprzedaży rzecz, 
a druga, wykorzystując chwilę 
nieuwagi domownika, przeszu-
kuje mieszkanie.

– Jeśli nie uda się szybko 
wyprowadzić ich z domu, to giną 
głównie pieniądze, biżuteria, 
a nawet produkty spożywcze czy 
narzędzia – dodaje Lipińska.

Na obwoźnego handlarza
Podobnie jak wyżej, w tym 

przypadku dwie osoby pojawia-
ją się pod domem, oferując do 
sprzedaży różne produkty: noże, 
koce, czy zestawy garnków. Często 
jest tak, że oszust prosi o wpusz-
czenie do kuchni, by mógł zapre-
zentować walory produktów. 

Dokończenie na str. 23

• Gdy ktoś podaje się za pracownika instytucji publicznej lub organizacji charytatywnej, żądaj dokumentu 
potwierdzającego jego tożsamość. Najlepiej, zanim go wpuścisz, zadzwoń do instytucji, na którą się powołuje 
i dowiedz się, czy ten człowiek tam pracuje i czy rzeczywiście miał cię odwiedzić.

•  Wszystkie wizyty powinny być poprzedzone odpowiednim komunikatem, informacją ze spółdzielni lub 
wspólnoty mieszkaniowej (pracownicy spółdzielni mieszkaniowej zostawiają informację pisemną w gablocie 
informacyjnej zamykanej na klucz - niedostępnej dla osób postronnych). Przy zawiadomieniach telefonicznych 
o planowanej wizycie u ciebie, też bądź ostrożny, dzwonić może oszust.

•  Nie podpisujmy umów bez dokładnego ich przeczytania. Przejrzyjmy dokładnie umowę, poprośmy o jej 
zostawienie do następnego dnia. Nie podejmujmy pochopnych, wymuszonych chwilą decyzji.

•  Oszuści mogą chcieć rozmienić pieniądze. Pamiętaj: nigdy nie prowadź ich do pomieszczenia, w którym 
trzymasz pieniądze, bo gdy zobaczą, gdzie są schowane, wystarczy im chwila twojej nieuwagi, by ukraść twoje 
oszczędności.

•  Jeśli możesz, poproś o pomoc sąsiadów. W towarzystwie osób trzecich złodziej zwykle rezygnuje z do-
konania kradzieży.

Jak bronić się przed oszustami?

Nie udzielajmy przez telefon żadnych informacji o swoich da-
nych personalnych, numerach kont bankowych i hasłach do nich. Nie 
przelewajmy pieniędzy na czyjeś konto nie upewniwszy się, że trafią 
do osoby, którą znamy lub co do tożsamości której jesteśmy pewni.

Chrońmy dane

• Oszuści, którzy chcą zdobyć pieniądze, nie cofną się przed 
żadnym sposobem.

•  Nie wpuszczajmy do domu nieznanych nam osób i pod 
żadnym pozorem nie przekazujmy takim ludziom pieniędzy.

•  Informację o wypadku swojego krewnego potwierdźmy, 
dzwoniąc do niego.

•  Ofiarami oszustów bardzo często padają osoby starsze 
i samotne.

O każdym podejrzanym telefonie lub wizycie podejrzanej osoby, 
należy pilnie poinformować POLICJĘ – nr alarmowy 997 lub 112.

Pamiętajmy!
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dokończenie ze str. 22
Gdy jeden prezentuje i zachwala 
towar, drugi w tym czasie plądru-
je dom.

Na perfumy
Przestępcy chodzą po do-

mach pod pretekstem sprzedaży 
perfum. Dają próbki czegoś, co 
przypomina perfumy, do przete-
stowania na miejscu. Osoba, któ-
ra je powącha, zaczyna odczuwać 
zawroty głowy, robi się senna. 
Nawet jeśli domownik odmówi 
powąchania, oszuści psikają per-
fumami na próbę i domownik 
zasypia lub traci przytomność, 
a w tym czasie oszuści przeszuku-
ją dom. Gdy ofiara się ocknie, po 
oszustach nie ma już śladu.

Na nową umowę
Osoby starsze najczęściej pa-

dają ofiarami nieuczciwych sprze-
dawców, telemarketerów. Tak 
dzieje się w całym kraju. Chodzi 
zwłaszcza o sprzedawców z bran-
ży telekomunikacyjnej, którzy 
podają się za pracowników firmy, 
z którą klient ma już podpisaną 
umowę i kuszą nowymi promo-
cjami. Po takiej rozmowie poja-
wia się kurier z umową gotową 
do podpisania. Ludzie starsi nie 

czytają dokładnie umów. Podpi-
sują je uważając, że jest w nich 
to, co powiedział im sprzedawca. 
Zdziwienie pojawia się dopiero 
po otrzymaniu pierwszej faktu-
ry. Z kwotą do zapłaty zupełnie 
inną od tej, jaka miała na niej być. 
Umowę trzeba nie tylko prze-
czytać, ale także zrozumieć. Jeśli 
któryś z punktów nie jest dla nas 
jasny, powinniśmy skonsultować 
go z kimś z rodziny, bądź z sąsia-
dami. W razie wątpliwości należy 
skontaktować się ze swoim obec-
nym usługodawcą i sprawdzić, czy 
osoba, która się z nami kontakto-
wała, rzeczywiście jest przedsta-
wicielem tej firmy.

Na awarię
Do takiego zdarzenia doszło 

w jednym z mieszkań w Brodnicy. 
Mężczyzna, pod pretekstem awarii 
wodociągowej, został wpuszczony 
do mieszkania starszego małżeń-
stwa i wykorzystując chwilową 
nieuwagę domowników, ukradł 
im wszystkie oszczędności. 

– Oszuści „na awarię” pro-
szą np. o sprawdzenie przewo-
dów wentylacyjnych – informu-
je rzecznik brodnickiej policji 
Agnieszka Łukaszewska. - Jeden 

z nich nieustannie odwraca uwa-
gę mieszkańców od drugiego 
oszusta, który w tym czasie szuka 
cennych przedmiotów w mieszka-
niu.

Przestępcy mogą podszywać 
się także m.in. pod pracowników 
różnych innych firm i urzędów 
czy kogoś bliskiego. Wykorzystują 
wiele sposobów, by wzbogacić się 
kosztem innych. Niektórzy z nich 
podają się za pracowników instytu-
cji publicznych czy też organizacji 
pozarządowych, charytatywnych. 
Wchodząc do mieszkania, czekają 
tylko na chwilę nieuwagi, by nas 
okraść. Gdy poznamy ich zamiary, 
często wykorzystują przemoc fi-
zyczną, by uciec z mieszkania i nie 
zostać złapanym – dodaje Łuka-
szewska. – Nie należy wtedy pa-
nikować. W takiej sytuacji trzeba 
dokładnie zapamiętać ich twarze 
i ubiór. Można spróbować, pod 
pozorem pożyczenia pieniędzy, 
pójść do sąsiada i tam dyskretnie 
zawiadomić policję lub bezpo-
średnio po ich wyjściu z mieszka-
nia zadzwonić na policję.

Podobna sytuacja miała miej-
sce w poprzednich latach w Ko-
walewie Pomorskim.

– Oszust zapukał do drzwi 
mieszkania, podając się za pra-
cownika gazowni i przekonał 
67-letnią kobietę, że dokonuje 
kontroli instalacji – informuje 
rzecznik golubsko-dobrzyńskiej 
policji. – Kobieta zaprosiła go do 
środka. W czasie rzekomej kon-
troli oświadczył, że kobieta ma 
nadpłatę za gaz i należy się jej 101 
zł. Stwierdził, że ma przy sobie 
całe 200 zł i zapytał, czy może mu 
rozmienić pieniądze. 67-latka ni-
czego nie podejrzewając podeszła 
do barku i z pieniędzy odłożonych 
na kupce wyjęła 100 zł. W tym 
czasie odwrócił jej uwagę i popro-
sił, żeby poszła włączyć kuchenkę, 
bo musi coś sprawdzić. Następnie 
powiedział, że musi coś przynieść 
z dołu i wtedy wypłaci pieniądze. 
Niestety, już nie wrócił, a z barku 
zginęły kobiecie pieniądze w kwo-
cie 550 zł.

Przypomnijmy, że wszystkie 
wizyty powinny być poprzedzone 
odpowiednim komunikatem, in-
formacją ze spółdzielni lub wspól-
noty mieszkaniowej.

Na ZUS
Jak informuje bydgoski od-

dział Zakładu Ubezpieczeń Spo-

łecznych, w ostatnim czasie 
znowu uaktywnili się oszuści 
podszywający się pod agentów 
zakładu. 

– Na razie odnotowano ta-
kie sytuacje na terenie powiatów 
golubsko-dobrzyńskiego, wąbrze-
skiego, rypińskiego czy lipnow-
skiego, ale staramy się być prze-
zorni i ostrzegamy wszystkich 
naszych klientów - mówi Krystyna 
Michałek, rzecznik regionalny ZUS 
województwa kujawsko-pomor-
skiego. – Pracownicy zakładu nie 
odwiedzają świadczeniobiorców 
w domach. Jedynym wyjątkiem są 
sytuacje, gdy kontroluje się wyko-
rzystanie zwolnienia lekarskiego. 
Urzędnik musi wówczas pokazać 
imienne upoważnienie, którego 
autentyczność można sprawdzić 
w centrali ZUS, dzwoniąc pod 
nr tel. 22 560 16 00. Informacje 
o zmianach w emeryturach i ren-
tach przekazywane są zawsze 
drogą pisemną. Prosimy zatem 
o niewpuszczanie do domów osób 
podających się za pracowników 
ZUS - dodaje Krystyna Michałek.

(nał)
fot. MSWiA

pixabay/ilustracyjne

Zapraszamy na koncert
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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)

Dobry czas, ale spodziewaj się nagłej zmiany planów. 
Chcesz w weekend zająć się ogródkiem, kupiłeś już 
nawet kwiaty, by go upiększyć? Okaże się, że ktoś 
z przyjaciół namówi cię na wspólną podróż. Przeło-
żysz obowiązki na później i skorzystasz z rozrywek. 
Nie będziesz żałował. Samotne Koziorożce mogą 
spotkać kogoś wyjątkowo atrakcyjnego.

Stale poświęcasz się dla innych, a teraz przyszła pora, 
by pomyśleć tylko o sobie. Miałaś ostatnio bardzo 
dużo odpowiedzialnych zadań na głowie i teraz czu-
jesz się zmęczona. W pracy dotrą do ciebie niepoko-
jące plotki. Nie powtarzaj ich, nie daj się też wciągnąć 
w żadne biurowe intrygi. W weekend nadarzy się do-
skonała okazja do odpoczynku lub zabawy.

Chcesz dać upust swojej ambicji i będziesz wikłać 
się w sytuacje, które dotąd oceniałeś jako bardzo 
ryzykowne. Zastanów się, jakie działania mogą 
przełożyć się na awans lub podwyżkę. W sprawach 
finansowych niespodziewany przypływ gotówki – 
ktoś odda ci dług, na którego odzyskanie przesta-
łeś liczyć. Postanowisz odnowić kontakty z ludźmi 
z przeszłości. Dobrze to przemyśl.

Pogódź się wreszcie z niepowodzeniem, które ci się 
przytrafiło i przyjmij do wiadomości, że są rzeczy, 
na które nie masz wpływu. Nie patrz w przeszłość, 
idź do przodu. Zyskasz autorytet i osiągniesz zamie-
rzone cele. Nie lekceważ poleceń przełożonych.

Zastanów się, jak lepiej rozplanować obowiązki 
zawodowe, by mieć więcej czasu dla siebie. Z pew-
nych spraw po prostu trzeba zrezygnować. Dosta-
niesz ciekawą propozycję, niewykluczone, że kusić 
cię będzie zmiana pracy. W miłości zaczniesz szukać 
nowych pokus.

Ambitnie postanowisz poprawić swój status mate-
rialny i zaczniesz szukać dodatkowych zleceń. Może 
uda ci się chwycić dodatkowe zajęcie, które tak ci się 
spodoba, że zmienisz wizję swojej dalszej kariery za-
wodowej? W uczuciach stabilizacja i harmonia.

Na wszystko będziesz patrzeć przez różowe okula-
ry. Nawet odkrycie, ile szans ostatnio zmarnowałeś 
nie wyprowadzi cię z równowagi. Poczujesz chęć 
do działania, skoczysz na głęboką wodę. I dobrze, 
bo okoliczności sprzyjają. W pracy dostaniesz do 
wykonania ważne zadanie.

Przed tobą kilka dni oddechu. Pozwól sobie na od-
poczynek. Dobrym pomysłem będzie odwiedzenie 
kosmetyczki czy wizyta u fryzjera. Zadbasz o siebie 
i od razu poczujesz się lepiej. Co więcej, spotkasz 
na swojej drodze dawnego wielbiciela. Czy stare 
uczucia odżyją na nowo? To zależy od twojej woli. 
Barany w stałych związkach niech nie zapominają 
o partnerach.

Co nie jest u ciebie częste, oderwiesz się od spraw 
materialnych. Oddasz się miłości i poszukiwaniu 
nowych, twórczych zainteresowań. Masz szansę 
zawrzeć inspirujące znajomości. W sprawach zawo-
dowych wykażesz się wiedzą, o którą przełożeni cię 
nie podejrzewali. Zapunktujesz. Koniecznie wybierz 
się na imprezę integracyjną. Okaże się, że jesteś ce-
niony i lubiany.

Skup się na zdrowiu, bo twój układ odpornościowy 
jest mocno osłabiony. Długotrwały stres dał mu się 
we znaki. Konieczna będzie wizyta u lekarza. Na do-
datek w twoim związku będzie się źle działo. Kłótnie 
i poczucie niezrozumienia będą na porządku dzien-
nym. Za to w sprawach zawodowych i finansowych 
dobra passa. Wykorzystaj ją.

Przyda ci się sporo cierpliwości. Jeśli chcesz przystą-
pić do realizacji założonego planu, musisz być pewny 
jego powodzenia. Ktoś, kto dotąd był dla ciebie miły 
i wydawał się być przyjazny, nagle zmieni front. Nie 
wahaj się zakończyć tej znajomości, jeśli jest na grun-
cie prywatnym. W życiu zawodowym musisz nauczyć 
się postępować z takimi osobami.

W pracy będzie ci wiodło się rewelacyjnie. Skupisz 
się na realizacji obowiązków, dotrzymasz terminów, 
więc spodziewaj się nagrody. Jeśli chcesz powalczyć 
o podwyżkę, to dobry moment. Głośno wymień swoje 
mocne strony, nie masz się czego wstydzić. Uda ci się 
nawiązać przyjaźń z kimś, kto od dawna cię intryguje. 
Znajdziecie wiele wspólnych tematów do rozmów.

Kolorowanki dla dzieci
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Edukacja inaczej
W kwietniu klasa 2b i 2a ze Szkoły Podstawowej nr 1 
im. mjr. Henryka Sucharskiego w Rypinie z wycho-
wawczyniami Danutą Grajkowską i Małgorzatą Ma-
rynowską były na wycieczce w Toruniu.

Rypin

Strażackie awanse
30 kwietnia br. komendant powiatowy PSP w Rypinie wręczył awanse na wyższe 
stanowiska służbowe.

Rypin

o tożsamości krajobrazu 
ziemi dobrzyńskiej

GMINA BRZUZE  W piątek 27 kwietnia w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christia-
na, prezes Stowarzyszenia Dobrzyniacy Jan Koprowski przedstawił temat: „Tożsamość krajobrazu 
ziemi dobrzyńskiej”

Uczniowie zobaczyli w plane-
tarium film o wybitnym Polaku 
Mikołaju Koperniku. Dowiedzieli 
się o wielu jego talentach oraz po-
stawie patriotycznej. Dzięki temu 
wzbogacili także swoją wiedzę 
o planetach. Dzieci miały też moż-
liwość poznania legend o Toruniu, 
biorąc udział w scenkach w Domu 
Legend. 

– Wchodzenie w role dawnych 
mieszczan wzbudzało wiele emocji. 
Spacerując, dzieci podziwiały pięk-
ne kamieniczki. Próbowały stanąć 
przy Krzywej Wieży. Bez wątpienia 
milusińscy wrócili do domu zado-
woleni – mówi Danuta Grajkowska 
z SP nr 1 w Rypinie.

(red)
fot. nadesłane

Nominacje na wyższe stano-
wiska otrzymali: st. sekc. Marcin 
Muranowski, st. sekc. Sławomir 
Matyjasik, st. sekc. Mirosław 
Błażejczyk – starszy ratownik 
– kierowca, st. sekc. Krzysztof 

Meller, st. sekc. Kurowski Artur 
– starszy ratownik. Komendant 
mł. bryg. mgr inż. Robert Wi-
śniewski przywitał także nowo 
przyjętego strażaka i wręczył 
decyzję o mianowaniu na stano-

wisko stażysty w służbie przy-
gotowawczej, nadając Arkadiu-
szowi Kaniewskiemu pierwszy 
stopień – strażak.

(red)
fot. KP PSP Rypin

Wójt gminy Brzuze omówił 
w nim cechy krajobrazu decydują-
ce o odrębności, wyrazistości i nie-
powtarzalności krajobrazu, a także 
praktyczne aspekty jego promocji 
i ochrony. Zaprezentował również 
książkę  pt. „Krajobraz ziemi do-
brzyńskiej”. W spotkaniu udział 
wzięli członkowie i sympatycy Civi-
tas Christiana w Rypinie.

– Publikacja „Krajobraz ziemi 

dobrzyńskiej” zawiera analizę pro-
cesów kształtujących krajobraz, 
odniesienie do konieczności ochro-
ny odrębności i specyfiki regionu, 
która wyróżnia się w skali kraju 
i decyduje o dobrzyńskiej tożsa-
mości. W książce znajdują się mapy, 
tabele oraz ponad 500 zdjęć, które 
stanowią zapis aktualnego stanu 
fragmentów krajobrazu ziemi do-
brzyńskiej. Cieszę się, że mogłem 

zaprezentować zagadnienie tak 
licznie zgromadzonym słucha-
czom. Zaproszenie przewodniczą-
cej Zenobii Rogowskiej umożliwiło 
mi przedstawienie krajobrazowego 
spojrzenia na tożsamość dobrzyń-
ską, szczególnie związaną z okolica-
mi Rypina – mówi Jan Koprowski, 
autor publikacji i prezes Stowarzy-
szenia Dobrzyniacy w Brzuzem.

(ak), fot. nadesłane



li stole ołtarzowym - po siedm 
lichtarzy frażetowskich i wazony 
chińskie; u góry pięcioramien-
nik frażet. Przednią część mensy 
zdobią rzeźby symboliczne; trzy 
gradusy wiodą do ołtarza. Oł-
tarz wielki z obrazami i figura-
mi - dzieło dłuta i pędzla Belowa 
z Warszawy. (Kosztuje 3.000 rb.). 

Nowy ołtarz główny nie 
wymagał odnowienia w okre-
sie międzywojennym. Po 
wojnie ksiądz Skubiszewski 
także nie podjął prób remon-
tu. W sporządzonym po jego 
śmierci w 1954 roku inwen-
tarzu czytamy: Ołtarz Wielki, 
pobudowany przez ks. Jędrze-
jowskiego jest sosnowy, mensa 
zaś murowana. Ołtarz w nasta-
wie ozdobiony jest kolumnami i 4 
statuami świętych oraz 2 anio-
łami klęczącymi przy taberna-
kulum. Cały malowany farbą 
olejną, w części pozłacany. Pod 
względem sztuki nie posiada żad-
nej wartości. Cyborium z drzewa 
sosnowego, w części złocone, we-
wnątrz wybite białym jedwabiem, 
zamykane na zamek żelazny. Ar-
tystycznej wartości też nie przed-
stawia. Obraz główny przedsta-
wia Matkę Bożą Częstochowską, 
malowany, suknia zaś złocona. 
W ramach umieszczone są róż-
nokolorowe lampki elektryczne. 
Obraz drugi (zasuwa), malowany 
na płótnie, przedstawia Przemie-
nienie Pańskie. W górnej części 
Ołtarza znajduje się trzeci obraz 
- Trójcy św., również malowany 
na płótnie. Przed mensą są trzy 
stopnie z drzewa sosnowego. Oł-
tarz ten we wszystkich swoich 
częściach jest w stanie średnim 
i potrzebuje odnowienia.

Ksiądz Sadowski także 
nie podjął się odnowy ołtarza 

zmianom w stosunku do po-
przedniego stulecia. Krótką 
wzmiankę o ołtarzach zawiera 
jedynie wizytacja z 1798 roku, 
gdzie czytamy: Ołtarze cztery 
ubogie, ale przyzwoicie ubrane. 
Ołtarz wielki wyznaczony z od-
pustami za dusze zmarłych.

W I połowie XIX wieku 
w starym kościele skrwileń-
skim nadal znajdowały się 
cztery ołtarze. W wielkim 
umieszczony był obraz Pana 
Jezusa z Maryjami, a nad nim 
obraz Świętej Anny z Matką 

Bożą piastującą Pana Jezusa. 
Portatyl konsekrowany przez 
biskupa Kazimierza Rokit-
nickiego jeszcze w 1768 roku 
zawierał relikwie Verekun-
dy, Honesty, Jukundyniana 
i Klemensa Papieża. Stan taki 
utrzymał się do końca istnie-
nia starego kościoła skrwi-
leńskiego i wspominany był 
jeszcze w 1843 roku, na krótko 
przed budową nowej świąty-
ni.

W latach 1843-1852 wła-
ściciel dóbr skrwileńskich 
Marian Cissowski zbudował 
w Skrwilnie nowy, muro-
wany kościół. Ołtarz główny 
przeniesiony został ze starej 
świątyni. Umieszczono w nim 
stary obraz Matki Bożej Czę-
stochowskiej i Pana Jezusa na 
krzyżu. Przez kolejne lata ko-

ściół nie wymagał remontów, 
a i proboszczowie także nie 
dążyli do renowacji starych 
ołtarzy. Świątynia chyliła się 
stopniowo ku upadkowi. Sy-
tuacja zmieniła się, gdy probo-
stwo skrwileńskie objął ksiądz 
Antoni Donat Jędrzejkowski.

W roku 1893 roku, w pro-
tokole wizytacyjnym biskupa 
Nowodworskiego, odnotowa-
no początek budowy ołtarza 
i wymurowanie podstawy 
(Ołtarzy w kościele skrwileń-
skim nie ma. Jest tylko mensa 

murowana w nowym pre-
zbiterium). Już 1894 roku 
zapisano natomiast: Oł-
tarz wielki drewniany, nowo 
zbudowany, ale niezupełnie 
wykończony. Budowa i wy-
posażenie trwała jeszcze 
do około 1900 roku, kiedy 
to przebywający wówczas 
w Skrwilnie ksiądz Wa-
lenty Załuski zanotował: 
Ołtarz wielki, imponująco 
piękny, w stylu romańskim, 
o doryjskich pilastrach, na 
kolor kararyjsko-kieleckie-
go marmuru, figury św. Sta-
nisława, biskupa męcz. i św. 
Kazimierza - z drzewa, całe 
pozłocone, usadowiły się 
nad drzwiczkami, wiodące-
mi za ołtarz. Główny obraz 
tego ołtarza: Matka Boska 
Częstochowska - w pozło-
conej sukni (z drzewa), z ko-
roną na głowie, ozdobioną 

w imitacyjne drogie kamienie, na 
suknie pąsowem. Nad głowami 
M. B. i P. J. unosi się Duch św. 
w postaci gołąbki - w promie-
niach złocistych, ramy bogato zło-
cone. Zasłona przedstawia „Prze-
mienienie Pańskie” - na płótnie. 
Nad tymi obrazami: „Imię Maryi” 
- z drzewa - złocone, 
nad któremi dwaj anio-
łowie unoszą złotą koro-
nę (z drzewa). W górnej 
kondygnacyi obraz św. 
Trójcy na płótnie; tuż 
z boków aniołowie ad-
orują Najśw. Sakrament 
w gloryi symbolicznej, 
unoszący się nad kie-
lichem, wspartym na 
mszale. Tabernaculum 
wewnątrz wyzłocone, 
a tuż z jednej i drugiej 
strony - na mensie, czy-
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Ołtarz Główny w kościele 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 

i Wszystkich Świętych w Skrwilnie (część 1)
KOŚCIOŁY W REGIONIE  Wszystkie kościoły budowane w Skrwilnie od połowy XIV wieku po-
siadały ołtarze główne. Pierwsza wzmianka o ołtarzu zachowała się jednak dopiero w wizytacji 
biskupiej przeprowadzonej w 1725 roku

Kościół drewniany był 
najprawdopodobniej wówczas 
tym, który zbudował w 1609 
roku ksiądz Zygmunt Rości-
szewski. Zapewne posiadał 
także ołtarz główny z począt-
ków XVII wieku. Nie ma bo-
wiem w XVII stuleciu ciągłych 
wojen, miejsca na remonty, 
czy przebudowy. Na krótko 
przed wizytą biskupią ołtarz 
odnowił ówczesny proboszcz 
ksiądz Wojciech Wrogocki. 
W części centralnej znajdo-
wał się obraz z Chrystusem na 
krzyżu. W protokole wizytacji 
zapisano: Altare maius sanctae 
Crucis honeste depictum deaura-
tum mappis tribus et antepedio 
adornatum in cuius medio cim-
borium depictum pyxidem conti-
nens argenteam intus deauratam 
ab extra per partes cum 13 hostiis 
die 18 praesentis consecratis. 
Dixit parochus renovasse Sanc-
tissimum Sacramentum bis in 
mense quolibet. Clavis a cimbo-
rio servatur in armario in sacri-
stia. Gradus tegitur rubeo panno. 
Portatile habet nescitur quorum 
sanctorum reliquiae sunt impo-
sitae (w tłumaczeniu: Ołtarz 
główny, [pod wezwaniem] 
świętego Krzyża, przyzwoicie 
odmalowany, pozłacany, ozdo-
biony trzema obrusami i an-
tepedium, na którego środku 
cyborium, odmalowane, za-
wierające puszkę, wewnątrz 

srebrną, na zewnątrz czę-
ściowo pozłacaną, z 13 
hostiami, poświęconymi 
dnia 18 niniejszego [mie-
siąca]. Proboszcz powie-
dział, że odnawiał Naj-
świętszy Sakrament dwa 
razy w każdym miesiącu. 
Klucz od cyborium jest 
przechowywany w zakry-
stii, w szafie. Stopień [oł-
tarza] jest pokryty czer-
wonym suknem. [Ołtarz] 
ma portatyl, nie wiadomo, 
których świętych relikwie 
są włożone).

Otoczenie ołtarza 
głównego zmienione zo-
stało przez kolejnego 
proboszcza księdza Pio-
tra Bełkowskiego w 1738 
roku. Z przeprowadzonej 
wówczas wizytacji dowia-
dujemy się, że U wielkiego 

ołtarza są dwie bramki stolarską 
robotą porządnie i pięknie wy-
malowane, ze dwojgu drzwi na 
zawiasach, na których drzwiach 
wymalowany S. Piotr z jednej 
strony, z drugiej S. Paweł. Nad 
temi bramkami są dwie osoby 
snycerską robotą rżnięte, jedna S. 
Jana Nepomucena, druga S. Igna-
cego, pomalowane. 

Dokładny opis ołtarza 
głównego po remoncie zawiera 
protokół wizytacyjny spisany 
w 1764 roku, gdzie czytamy: 
Ołtarz wielki z mensą drewnianą, 
z portatylem i obrusami czystemi. 
Tabernaculum inter et extra czer-
wonym i zielonym kolorem malo-
wane. Pyxis cum SS-mo srebrna 
intus wyzłacana cum operculo 
et cruce parvula opertorium bo-
gatej materyi złotem i srebrem 
przerabianej. W którym to ołta-
rzu wielkim jest obraz Crucifixi 
Domini malowany, korona srebr-
na na głowie, po bokach między 
skrzydłami są dwie osoby rżnięte 
S. Wojciecha i S. Stanisława Bi-
skupa. Na wyższej kondygnacyi 
obraz malowany S. Anny, powy-
żej słońce w promieniach. Ten 
ołtarz wszystek farbami różnych 
kolorów malowany.

Niestety zachowane wi-
zytacje z czasów pruskich 
i napoleońskich nie zawie-
rają opisów wnętrza świąty-
ni skrwileńskiej. Zapewne 
nie ulegało ono większym 

Odnowiony ołtarz kościoła 
w Skrwilnie (fot. 1980).

Ołtarz główny w kościele p.w. 
Wniebowzięcia NMP w Skrwilnie 
(fot. ok. 1969)

Ołtarz główny w kościele p.w. 
Wniebowzięcia NMP w Skrwilnie (fot. 1975)
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Walczą z alkoholizmem 
i narkomanią
Ponad 680 tysięcy złotych z budżetu województwa trafi w tym roku na realizację 
programów profilaktycznych propagujących walkę z alkoholizmem oraz narko-
manią, a także projektów wsparcia dla rodzin osób uzależnionych, między inny-
mi z terenów wiejskich.

Region

Zarząd województwa rozstrzy-
gnął trzy konkursy przeznaczone 
dla organizacji pozarządowych, któ-
re realizują projekty przeciwdziała-
nia uzależnieniom. – To pieniądze 
na działania interwencyjne i tera-
peutyczne dla osób wychodzących 
z nałogów oraz ich rodzin, a także 
na zapobieganie uzależnieniom – 
mówi marszałek Piotr Całbecki.

W ramach konkursu „Rozwią-
zywanie problemów alkoholowych 
w województwie kujawsko-pomor-
skim” wsparcie trafi między innymi 
na realizację różnego rodzaju pro-
gramów profilaktycznych i reha-
bilitacyjnych, akcji edukacyjnych, 
zajęć terapeutycznych oraz orga-
nizację grup wsparcia. Na ten cel 

przeznaczono 260 tysięcy złotych. 
Wsparcie otrzymają między inny-
mi grudziądzkie koło Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta, Byd-
goskie Stowarzyszenie „Podaj Rękę” 
oraz toruńskie Towarzystwo Profi-
laktyki i Przeciwdziałania Uzależ-
nieniom.

Na przeciwdziałanie narko-
manii, w tym m. in. na edukację 
młodzieży, profilaktykę uzależ-
nień oraz wsparcie dla rodzin osób 
uzależnionych przeznaczono 350 
tysięcy złotych. Wśród organizacji, 
które otrzymały dotacje, są: byd-
goski i toruński oddział Polskiego 
Towarzystwa Zapobiegania Nar-
komanii oraz Stowarzyszenie na 
Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowale-

wie Pomorskim (powiat golubsko-
dobrzyński).

Dofinansowanie trafi także na 
realizację zadań służących akty-
wizacji środowisk wiejskich w za-
kresie rozwiązywania problemów 
uzależnień. Suma wsparcia na to 
działanie to 70 tysięcy złotych na 
realizację programów profilaktyki 
uzależnień oraz działalność punk-
tów konsultacyjnych zajmujących 
się rozwiązywaniem problemów 
alkoholizmu lub narkomanii na 
wsi. Otrzymają je między innymi 
sępoleńskie Stowarzyszenie „Do-
rośli Dzieciom” oraz Markowicka 
Spółdzielnia Socjalna Nazaret (po-
wiat mogileński).

(red)

coraz więcej 
wypadków w rolnictwie
REGION  Jak wynika z danych KRUS, w 2017 roku rolnicy 
zgłosili ponad 18 tysięcy wypadków przy pracy, odnotowano 
także 69 wypadków śmiertelnych

Obecny ołtarz główny kościoła w Skrwilnie

głównego. W 1971 roku 
przystosowano jedynie prezbi-
terium do nowych przepisów 
kościelnych. Do ołtarza do-
stawiona została podstawa ze 
stopniami, na której z drew-
na jesionowego zbudowano 
i ustawiono tzw. ołtarz sobo-
rowy. Były to jednak zmiany 
konieczne, spowodowane ów-
czesnymi wymaganiami li-
turgicznymi. 

Wiele zmian i remontów 
przeprowadził ksiądz Antoni 
Majkowski wewnątrz kościoła 
skrwileńskiego. Już w marcu 
1975 roku malarz Edward Plu-
ciński z Łodzi rozpoczął prace 
przy renowacji ołtarza głów-
nego i prezbiterium. Projekt 
został wcześniej zatwierdzony 
przez Kurię w Płocku. W czasie 
kolędy 1980 roku ksiądz Anto-
ni Majkowski rozpoczął zbie-
ranie pieniędzy na nowy mar-
murowy ołtarz i przebudowę 
prezbiterium. Pisał w Kronice: 
Będzie to duży wysiłek material-
ny, dlatego wezwałem wszystkich 
parafian do włączenia się w to 
dzieło. Już we wrześniu 1980 
roku dokończono prace w pre-
zbiterium i założono marmu-
rową posadzkę wraz z ołta-
rzem. Prace prowadził zakład 
kamieniarski z Brwinowa 
k. Warszawy. Inwestycja dro-
ga, ale piękna i stylowa – pisał 
w Kronice ksiądz Majkowski. 
W 1980 roku ksiądz Majkow-
ski przekazał ołtarz soborowy 
z jesionu do kaplicy w Okale-
wie i sprawił nowy, według 
projektu księdza Romualda 
Rudzińskiego. Wykonawcą był 
Piotr Żarnowski z Warszawy. 
W 2000 roku ksiądz Władysław 
Jagiełło wystawił w prezbite-
rium małą ambonkę, także we-

dług projektu księdza Romual-
da Rudzińskiego, a wykonaną 
przez Andrzeja Grzembskiego 
z Gójska z tych samych mar-
murów, z których zbudowano 
wcześniej ołtarz soborowy. Oł-
tarz główny zbudowany został 
z marmuru bułgarskiego (pod-
stawa) i z marmuru polskiego 
(mensa). Poświęcenia dokonał 
14 grudnia 1980 roku biskup 
Bogdan Sikorski. 

Kolejne prace nad reno-
wacją ołtarza głównego podjął 
ksiądz Władysław Jagiełło. Od 
września 2006 roku rozpoczę-
ła się wielka inwestycja grun-
townych zmian i remontów 
wnętrza kościoła parafialne-
go. Malarze pod kierunkiem 
Piotra Warzyńskiego z fir-
my Warzyńskich z Augusto-
wa rozpoczęli wówczas prace 
przygotowawcze do malowa-
nia świątyni. W pierwszej fa-
zie zdjęto lamperię ze ścian 
i nałożono tynk mineralny. 
Prace malarskie zakończone 
zostały w rok później. W la-
tach 2008-2009 roku pro-
wadzona była konserwacja 
ołtarzy bocznych św. Walen-
tego i św. Anny, a w 2010 roku 
dwóch pozostałych ołtarzy 
bocznych św. Antoniego i św. 
Michała Archanioła, ambony, 
chóru, chrzcielnicy. W ostat-
nim etapie, w latach 2011-2013, 
przeprowadzono renowację oł-
tarza głównego. Wszystkimi 
pracami malarsko-konserwa-
torskimi kierował Kazimierz 
Warzyński z Augustowa. Opis 
obecnego ołtarza głównego 
w kościele w Skrwilnie po re-
nowacji w kolejnym numerze 
CRY.

Piotr Gałkowski

Do najczęstszych należą te po-
wstałe na skutek upadku (50,2%), 
pochwyceń lub uderzeń przez czę-
ści ruchome maszyn i urządzeń 
(11,7%) oraz uderzeń, przygnieceń 
bądź pogryzień przez zwierzęta 
(11,2%). Jak więc przygotować się do 
sezonu prac polowych, aby zmini-
malizować ryzyko wystąpienia wy-
padków i często ich bardzo kosz-
townych konsekwencji?

Przede wszystkim powinni-
śmy zminimalizować ryzyka będą-
ce najczęstszą przyczyną wypad-
ków przy pracy. Jeśli więc połowa 
z nich powstaje na skutek upadku, 
warto zadbać o odpowiednie obu-
wie – antypoślizgowe oraz chro-
niące kostki przed skręceniem. 
Równie istotne, szczególnie pod-
czas pracy z wykorzystaniem ma-
szyn rolniczych, jest odpowiednie 
dopasowanie odzieży. W żadnym 
w wypadku nie możemy zakładać 
luźnych, powiewających ubrań. 
Na ile to możliwe, powinny przy-
legać do ciała, szczególnie nogaw-
ki i mankiety, które mogą zostać 
wciągnięte przez wirujące części 
maszyn. Natomiast równie waż-
ne jest korzystanie z elementów 
ochronnych jak rękawice, maski, 
okulary, fartuchy czy słuchawki 

ochronne, jeśli pracujemy w środo-
wisku dużego natężenia dźwięku.

Jak wynika z danych Państwo-
wej Inspekcji Pracy, prawie połowa 
wypadków ma miejsce na terenie 
podwórza oraz obejścia gospodar-
stwa rolnego. Zanim więc rozpocz-
niemy najintensywniejszy okres 
pracy przypadający na miesiące 
wiosenne i letnie, warto wyrównać 
nawierzchnie głównych ciągów ko-
munikacyjnych, a przede wszyst-
kim zabezpieczyć wszystkie otwory 
w ziemi. Porozrzucane przedmio-
ty, nieużywane narzędzia, ale też 
niezabezpieczone wrota stanowią 
istotne zagrożenie nie tylko dla 
pracowników, ale również wszyst-
kich mieszkańców gospodarstwa 
domowego.

Niestety nie jesteśmy w stanie 
przewidzieć wszystkich ryzykow-
nych sytuacji, dlatego warto dodat-
kowo zabezpieczyć się na wypadek 
niezdolności do pracy, a często 
również kosztownej rehabilitacji.

– Na rynku dostępne są już 
ubezpieczenia sprofilowane wła-
śnie pod kątem osób szczególnie 
narażonych na wypadki przy pra-
cy. Mając na uwadze, jak cenny 
jest każdy dzień w szczycie sezonu 
prac polowych, gwarantują wypła-

tę wyższego świadczenia za pobyt 
w szpitalu niż w przypadku choro-
by, ponadto wysokość świadczenia 
jest stała bez względu na długość 
hospitalizacji. Uzyskane z ubezpie-
czenia środki można przeznaczyć 
właśnie na pokrycie kosztów le-
czenia, ale mogą również stano-
wić wyrównanie utraconych lub 
zmniejszonych zarobków – mówi 
dr Justyna Talarek, zastępca dyrek-
tora Biura Ubezpieczeń Osobowych 
Concordii Ubezpieczenia. – Warto 
również pamiętać, że poważniej-
sze urazy mogą uniemożliwić nam 
pracę nawet przez kilka miesięcy. 
Odpowiednio dobrane ubezpiecze-
nie pokryje koszty utrzymania, jak 
również spłatę ewentualnych rat 
kredytów i pożyczek.

Praca na wysokościach, ciężkie 
załadunki, awarie maszyn i urzą-
dzeń, praca w nocy i przy zwie-
rzętach – zawód rolnika wymaga 
połączenia tak naprawdę umiejęt-
ności dedykowanych kilku profe-
sjom. Nie dziwi więc fakt, że należy 
do grona najbardziej niebezpiecz-
nych, dlatego tak ważne jest prze-
strzeganie kluczowych zasad bez-
pieczeństwa pracy. 

(red)



II piętro, niski czynsz. Cena 150 tys zł. 

Tel. 723 478 126, 56 683 47 11, 665 

833 178

Różne

Dachy, okna, drzwi, płyta warstwowa, 

garaże (blaszaki). Zadzwoń 514 866 203 

lub 56 474 09 20

USŁUGI

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, 

tel 600 990 042

Malowanie, szpachlowanie, regipsy, 

docieplanie, sufity LED. Tel. kontaktowy 

885 810 599

Usługi: malowanie, masełkowanie, ta-

nio. Tel. 663 107 581

Oferuję usługowe cięcie trawy każdego 

rodzaju kosa spalinowa z dojazdem do 

klienta zapraszam 733 990 117

PRACA

Poszukujemy pracowników pro-

dukcji do Brodnicy. Gwarancja 

długofalowej współpracy w oparciu 

o umowę o pracę, darmowy dowóz 

z Golubia-Dobrzynia, atrakcyjne za-

robki. Tel. 696 077 710

Drewno/Węgiel

DREWNO OPAŁOWE,  KOMINKOWE,  

STEMPLE  BUDOWLANE  SPRZEDAM,  

TEL. 605 338 356

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

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

Mieszkanie na sprzedaż – ul. Brodnic-

ka 35a, Golub-Dobrzyń pow. 65,92m2 

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

BUD tel. 56-498-36-31

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 44,8 

m2, ul. Kościuszki 32/16, Golub-Dob. 
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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

Drewno/Węgiel

Nieruchomości

Różne

Usługi

Praca

TEL. 608 688 587
ZADZWOŃ

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Ogrodnictwo

O G Ł O S Z E N I E

Numery alarmoweNumery alarmowe

R E K L A M A
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– Nasi strażacy są wzorem 
współdziałania i skutecznego 
mierzenia się z przeciwnościami. 
Bywa, że realizując piękną stra-
żacką zasadę „Bogu na chwałę, 
bliźniemu na ratunek” naraża-
ją siebie, niosąc pomoc innym. 
Wszystkim strażakom z woje-
wództwa kujawsko-pomorskie-
go składam najlepsze życzenia 
wszelkiej pomyślności oraz ser-
deczne podziękowania za służbę 
na rzecz mieszkańców regionu. 
Oby zawsze wracali z akcji zakoń-
czonych szczęśliwie – mówi mar-
szałek Piotr Całbecki.

Nad bezpieczeństwem miesz-
kańców województwa kujawsko-
pomorskiego czuwa 1,6 tysiąca 
zawodowych strażaków z Pań-
stwowej Straży Pożarnej, którzy 
służą w 30 jednostkach ratowni-
czo-gaśniczych, działających pod 
skrzydłami Komendy Wojewódz-
kiej PSP, 4 komend miejskich oraz 
15 komend powiatowych. Straża-
cy ze struktur Ochotniczej Straży 
Pożarnej to 855 jednostek przede 
wszystkim na terenach wiejskich, 
w Krajowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym działa 209 z nich. 
Liczba czynnych członków OSP 
to ponad 27 tysięcy, a całe śro-
dowisko – z członkami honoro-
wymi, członkami wspierającymi, 
angażującymi się w działalność 
ochotniczych drużyn strażackich 
paniami oraz drużynami harcer-
skimi i młodzieżowymi – to po-
nad 35 tysięcy osób.

Jak informuje Komenda Wo-
jewódzka Państwowej Straży Po-

żarnej w Toruniu, w  2017 roku na 
terenie województwa kujawsko-
pomorskiego zanotowano w su-
mie 31,3 tysiąca zdarzeń, a liczba 
interwencji wzrosła o 25 procent 
w stosunku do roku poprzednie-
go. Jedna szósta wszystkich stra-
żackich akcji to wyjazdy do po-
żarów. Zdecydowana większość 
interwencji to wyjazdy do tzw. 
miejscowych zagrożeń, między 
innymi wypadków komunika-
cyjnych, niebezpiecznych awarii, 
a także interwencji związanych 
z usuwaniem następstw katastrof 
naturalnych. W 2017 roku licz-
ba tego rodzaju strażackich akcji 
wzrosła o 42 procent – wiązało 
się to przede wszystkim z usuwa-
niem skutków nawałnicy, która 
przeszła nad regionem w nocy 
z 10 na 11 sierpnia 2017 roku.

Samorząd województwa 
kujawsko-pomorskiego syste-
matycznie wspiera strażaków 
z regionu w zakupach sprzętu 
i ekwipunku oraz rozbudowie 
strażackiej infrastruktury. Wkrót-
ce przekażemy kolejne wsparcie:

– W 2017 roku dzięki środkom 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego do służby w OSP weszło 
w sumie 13 nowoczesnych pojaz-
dów: 7 ciężkich i 6 średnich wo-
zów ratowniczo-gaśniczych. Część 
z nich przeszła chrzest bojowy 
podczas akcji usuwania skutków 
sierpniowej nawałnicy. Wartość 
projektu to 11 milionów złotych

– Wsparcie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego 

trafiło na budowę strażackiego 
centrum szkoleniowego w Łu-
biance (powiat toruński). Obiekt 
służy strażakom zawodowym 
i ochotnikom. Przy wzniesionym 
od podstaw dwukondygnacyjnym 
budynku z salami wykładowymi 
i garażami dla wozów bojowych 
zbudowano wieżę do ćwiczeń 
praktycznych, ścianę wspinaczko-
wą, boisko i bieżnię

– Gotowość bojową kujaw-
sko-pomorskich strażaków pod-
niosło wyposażenie jednostek 
OSP w nowoczesne narzędzia 
i ekwipunek – w sumie kilkuset 
zestawów sprzętu niezbędnego 
przy różnego rodzaju akcjach ra-
tunkowych. W ramach czterech 
edycji projektu „Ludziom na ra-
tunek” do jednostek OSP trafiło: 
59 narzędzi hydraulicznych, 92 
motopompy, 49 zestawów ratow-
nictwa medycznego, 49 aparatów 
do ochrony dróg oddechowych, 
24 sanie do ratownictwa lodo-
wego, 27 łodzi, 19 wentylatorów 
oddymiających, 12 agregatów prą-
dotwórczych, 10 drabin ratowni-
czych. Wartość dofinansowania 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego to blisko 7 milionów 
złotych

– Po ostatnich nawałnicach 
samorząd województwa przeka-
zał OSP 25 pilarek i 500 specjali-
stycznych plandek do tymczaso-
wego pokrywania dachów

– Dzięki wsparciu samorządu 
województwa strażacy ochotni-
cy z regionu uczestniczyli ostat-
nio w wyjeździe studyjnym do 

Stanów Zjednoczonych, podczas 
którego byli podejmowani przez 
nowojorskich strażaków.

Warto dodać, że w ubiegłym 
roku w województwie kujawsko-
pomorskim odnotowano 5,4 ty-
siąca  interwencji przy pożarach 
(17 procent mniej niż w roku po-
przednim), a w działaniach gaśni-
czych uczestniczyło 10,7 tysiąca 
strażackich zastępów. Życie w po-
żarach w 2017 roku straciło 16 
osób, a 193 osoby zostały ranne.

Strażacy mieli ponad 24 ty-

siące wyjazdów do miejscowych 
zagrożeń, między innymi wypad-
ków komunikacyjnych, niebez-
piecznych awarii, a także inter-
wencji związanych z usuwaniem 
następstw katastrof naturalnych. 
W 2017 roku w tego rodzaju stra-
żackich akcjach uczestniczyło 
36 tysięcy strażackich zastępów. 
Liczba ofiar śmiertelnych w wyni-
ku miejscowych zagrożeń wynio-
sła w ubiegłym roku 167, rannych 
zostało 3348 osób.

(red), fot. ilustracyjne

REGION  Służą wszędzie tam, gdzie zagrożone są życie, zdrowie i mienie. Strażacy zawodowi i ochotni-
cy w całym regionie obchodzili 4 maja, w dniu świętego Floriana, swoje święto. Samorząd województwa 
w szerokim zakresie angażuje się we wspieranie strażackich formacji

Na co dzień ryzykują życie. 
ale mieli też swoje święto
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Pewna wygrana Skrwy na wyjeździe
PIŁKA NOŻNA  Efektowną wygraną zanotowali w Smólniku piłkarze Skrwy Skrwilno. Dzięki pokonaniu 
miejscowej Victorii 4:1 nasza drużyna awansowała na trzecie miejsce w tabeli grupy II włocławskiej A-klasy

Piłkarze ze Skrwilna roz-
kręcają się z każdym meczem 
rundy wiosennej A-klasy. Po 
dwóch kolejnych wygranych nad 
Wichrem Wielgie (3:2) i Wiślani-
nem Bobrowniki (3:1) nadzieje na 
kolejny sukces były duże. Opty-
mizmem napawały ww. wyniki, 
ale i fakt, że Skrwa pojechała na 
teren najsłabszej w grupie II Vic-
torii Smólnik.

Początek spotkania należał 
do Skrwy, czego dowodem był 
gol Piotra Narodzonka z 13. mi-
nuty. Rywale po stracie bram-
ki śmielej zaatakowali i choć 
to Skrwilno prowadziło grę, to 

Victoria była coraz groźniejsza. 
Wreszcie w 35. minucie rywale 
wyrównali po akcji prawą stro-
ną boiska, wrzutce i uderzeniu 
głową. Jeszcze w pierwszej poło-
wie Skrwa mogła wyjść na pro-
wadzenie, ale nie wykorzystała 
swoich szans. Do przerwy było 
zatem 1:1.

Goście pokazali swoją wyż-
szość w drugiej odsłonie, a roz-
poczęli strzelanie w 58. minucie, 
gdy na 2:1 trafił Seweryn Choj-
nowski. Aby uniknąć sytuacji 
z pierwszej połowy, Skrwa nie 
zamierzała odpuszczać ani na 
moment. Dwa gole Przemysła-

wa Budki z 75. oraz 85. minuty 
ustaliły wynik spotkania na 4:1 
dla przyjezdnych.

Dzięki tej wygranej Skrwa 
awansowała już na trzecie miej-
sce w tabeli. Nasza ekipa ma 26 
punktów. Do prowadzącego Gro-
tu Kowalki traci osiem oczek. Co 
ciekawe teraz przed Skrwą aż 
dwa tygodnie przerwy z powodu 
pauzowania w dwóch najbliż-
szych kolejkach. Piłkarzom ze 
Skrwilna do rozegrania został już 
tylko jeden mecz. 27 maja w me-
czu 18. kolejki pojadą do Kruszy-
na na mecz z Kujawiakiem.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Grot idzie po mistrzostwo
PIŁKA NOŻNA  Grot Kowalki pokonał w Bobrownikach miejscowy Wiślanin 2:0 i odniósł tym samym 
dziesiątą wygraną w sezonie A-klasy. Dzięki temu piłkarze z Kowalk zmierzają pewnie po wygranie grupy 
i grę o awans do ligi okręgowej

Grot jest jedyną drużyną gru-
py II włocławskiej A-klasy, któ-
ra wiosną nie przegrała meczu. 
Na początek był dwa remisy, ale 
wszystkie kolejne spotkania pod-
opieczni Tomasza Wysockiego 
wygrali. Do dzisiejszego spotka-
nia w Bobrownikach podchodzili 
po serii czterech kolejnych zwy-
cięstw. Nie mogło więc zabrak-
nąć im motywacji do śrubowania 
rekordu. Tym bardziej, że w grę 
wchodzi walka o awans do wyż-
szej ligi.

Grot od początku nada-
wał ton wydarzeniom na boisku 
w Bobrownikach. Nasza drużyna 
była groźniejsza od miejscowej, 
choć długimi fragmentami brako-
wało skuteczności. Wreszcie w 36. 
minucie piłkarze z Kowalk prze-
łamali obronę Wiślanina, a do 
siatki trafił Krystian Pawłowski. 
W pierwszej odsłonie wynik nie 

uległ już zmianie.
Zadanie na drugą połowę było 

proste. Grot chciał utrzymać ko-
rzystny wynik, a żeby nie musieć 
drżeć o zwycięstwo do ostatnich 
minut, najlepiej było podwyższyć 
prowadzenie. Na kwadrans przed 
końcem Grot to zrobił, dobijając 
rywala. Wynik meczu na 2:0 dla 
Grotu ustalił Bartłomiej Lewan-
dowski.

Dziesiąta wygrana w sezo-
nie pozwoliła naszej drużynie 
utrzymać prowadzenie w grupie. 
Dwa punkty przewagi nad Kuja-
wiakiem Kruszyn sprawiają, że 
wystarczy wygrać dwa pozostałe 
mecze, aby na koniec sezonu być 
na pierwszym miejscu i grać ba-
raż o awans do ligi okręgowej ze 
zwycięzcą grupy I. Za tydzień Grot 
zagra z Wichrem Wielgie. Relacja 
i zdjęcia oczywiście w CRY.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL



sport32 Czwartek 10 maja 2018 RYPIN–CRY.PL

słabsze mecze Lecha
PIŁKA NOŻNA  Po trzech zwycięstwach w czterech poprzednich spotkaniach w rozgrywkach IV ligi kujaw-
sko-pomorskiej przyszedł czas na nieco słabsze wyniki piłkarzy z Rypina. W ubiegłym tygodniu podopieczni 
trenera Tomasza Paczkowskiego rozegrali dwa mecze, w których zdobyli zaledwie 1 punkt

Lech Rypin ciągle znajduje się 
w górnej połówce tabeli i walczy 
o jak najwyższe miejsce na koniec 
sezonu. Na awans do wyższej ligi 
nasz zespół nie ma szans, nie gro-
zi mu też spadek, toteż rypinianie 
mogą grać na luzie i zdobywać 
kolejne punkty. Jak podkreślają 
klubowi włodarze, ważnym celem 
Lecha jest też ogrywanie młodych 
zawodników, z których zespół bę-
dzie miał dużą pociechę w przy-
szłości. Przypomnijmy, że poza 
przegranym 0:3 zaległym meczem 
ze Startem Warlubie Lech wygrał 
trzy spotkania pod rząd. Lechici 
kolejno odprawiali ekipy Lidera 
Włocławek, Notecianki Pakość oraz 
Naprzód Jabłonowo Pomorskie. 
W minionym tygodniu rozegrali aż 
dwa mecze.

1 maja Lech podejmował jed-
nego z faworyta rozgrywek, spad-
kowicza z III ligi Kujawiankę Izbica 
Kujawska. Rywale nadal liczą się 
w walce o mistrzostwo IV ligi i po-
wrót na wyższy szczebel, dlatego 

mogli uchodzić za faworyta. Mimo 
to rypinianie zaczęli znakomicie 
i już po kwadransie gry prowadzili 
1:0 po golu Mateusza Szymborskie-
go. Niestety prowadzenie utrzy-
mali jedynie przez dwie minuty, 
bo Kujawianka szybko wyrównała. 
Wynik 1:1 utrzymał się do przerwy.

Drugą połowę znakomicie 
zaczęli goście, którzy objęli pro-
wadzenie w 54. minucie gry. Pięć 
minut później zawodnik gości 
obejrzał czerwoną kartkę za faul 
na Szymborskim. Wiadomo było, 
że przez pół godziny nasza druży-
na grać będzie z przewagą jedne-
go piłkarza, a to oczywiście spory 
handicap. Lech wykorzystał to 
w 77. minucie, gdy podanie Jan-
kowskiego na gola zamienił Mar-
tyn Trędewicz. Do końca wynik 
nie uległ już zmianie, było 2:2. Co 
ciekawe był to dopiero pierwszy 
w sezonie remis Lecha.

Gorzej było niestety w drugim 
meczu w minionym tygodniu. Lech 
podejmował Cuiavię Inowrocław, 

ekipę która jest w tabeli znacznie 
niżej od podopiecznych Tomasza 
Paczkowskiego. Pierwsza połowa 
nie przyniosła bramek, wszystko 
rozstrzygnęło się po przerwie. Nie-
stety goście zdobyli dwie bramki 
między 60. i 70. minutą, ustawiając 
mecz. Lech ambitnie walczył o po-
prawienie wyniku. Wystarczyło to 
jedynie do zdobycie gola honoro-

wego. W 90. minucie do bramki 
gości trafił Piotr Buchalski. Lech 
przegrał to spotkanie 1:2.

Po tych spotkaniach Lech 
spadł na szóste miejsce w tabeli. 
Nasz zespół ma 40 punktów na 
koncie i na osiem kolejek do końca 
sezonu zajmuje raczej bezpieczną 
pozycję, jeśli chodzi o utrzymanie. 
Awansować może o dwie lokaty, 

bo wyprzedzające go ekipy z Pa-
kości i Mogilna mają tylko o punkt 
więcej. Miejmy nadzieję, że Lechici 
skończą rozgrywki jak najwyżej.

Już w sobotę Lecha czeka bar-
dzo trudne zadanie, bo do Rypina 
przyjedzie liderujący rozgrywkom 
Chemik Bydgoszcz. Relacja oczywi-
ście w kolejnym CRY.

(ak), fot. archiwum

Koszykówka

Basket Rypin zawsze aktywny
Koszykarze Basketu Rypin zagrali historyczne spotkanie, w którym doszło do 
zderzenia pokoleń. Młodzi zawodnicy klubu stanęli naprzeciwko weteranów ry-
pińskiej koszykówki.

W ostatnich dniach kwietnia 
zmierzyli się młodzi adepci koszy-
kówki z graczami, którzy czynnie 
uprawiają ten sport od kilkunastu, 
a w niektórych przypadkach nawet 
od kilkudziesięciu lat. Główną ideą 
meczu była integracja rypińskich 
grup koszykarskich oraz pokazanie 
młodym adeptom basketu, że wiek 
nie jest żadnym ograniczeniem dla 
uprawiania tego sportu, a panowie 
po 50. roku życia ruszają się na par-
kiecie jeszcze całkiem żwawo.

Rutyna i wytrenowane przez 
lata boiskowe cwaniactwo zrobiły 
swoje i pozwoliły seniorom zwy-
ciężyć ostatecznie 84:47. Trzeba jed-
nak oddać młodym zawodnikom 
Basketu, że mieli momenty bardzo 
dobrej gry i zaskoczyli starszych 
kolegów kilkoma ciekawymi za-
graniami, jednak w ogólnym rozra-
chunku zabrakło przede wszystkim 
doświadczenia i powtarzalności. 
– Widoki na przyszłość są jednak 
optymistyczne. Był to pierwszy tak 
wymagający sparing dla naszych 
graczy i widać było zżerającą ich 

tremę. Liczymy jednak, że dzięki 
dalszym treningom będzie coraz 
lepiej – przyznaje kierownictwo 
Basketu Rypin.

Obie grupy zgodnie stwier-
dziły, że trzeba częściej umawiać 
się na takie spotkania, gdyż jest to 
z korzyścią dla wszystkich. Młodzi 
zawodnicy mogą czerpać z wiedzy 
i doświadczenia starszych kolegów, 
a weterani będą spokojniejsi wie-
dząc, że mają godnych następców 
i koszykówka w Rypinie nie zginie 
za kilka lat.

Basket Rypin Junior – Basket 
Rypin Senior 47:84

BR Junior: Kacper Wolak, Patryk 
Tomaszewski, Filip Nasadowski, Ja-
cek Żuchowski, Szymon Karolczyk, 
Mateusz Wudarski, Wiktor Furman, 
Mateusz Arentowicz, Maciej Wala-
siewicz, Bartosz Borek.

BR Senior: Jacek Białobłocki, 
Jacek Furman, Tomasz Bartoszyń-
ski, Łukasz Kulikowski, Cezary Pan-
kowski, Grzegorz Sosnowski, Bar-
tosz Chmielewski.

(ak), fot. Basket Rypin


