
W niedziele 13 maja dyżurny 
rypińskiej policji otrzymał zgło-
szenie o nietypowym znalezi-
sku.

– Mając na uwadze m. in. 
bezpieczeństwo epidemiolo-
giczne, niezwłocznie o tym 
zajściu poinformowany został 
powiatowy lekarz weterynarii – 
przyznaje oficer prasowy Doro-
ta Rupińska. – W myśl art. 154 
kodeksu wykroczeń każdy, kto 
na nienależącym do niego grun-
cie leśnym lub rolnym wyrzuca 
padlinę, podlega karze grzywny 
sięgającej tysiąca złotych.

Osoba, która pozostawi-
ła w lesie padlinę na pastwę 

dzikich zwierząt, wykazała się 
wyjątkową niefrasobliwością, 
w szczególności mając na wzglę-
dzie zagrożenie wynikające 
z rozprzestrzeniania się w kraju 
wirusa ASF.

– W mojej ocenie przypadek 
porzucenia w lesie na terenie 
miejscowości Lamkowizna mar-
twej maciory jest przejawem 
daleko idącej nieodpowiedzial-
ności i ignorancji obowiązują-
cych przepisów – mówi Jacek 
Pilarski, powiatowy lekarz wete-
rynarii w Rypinie. – Mimo bez-
płatnego dla rolnika odbioru pa-
dłych zwierząt z gatunku trzoda 
chlewna, ktoś zadał sobie trud, 

by załadować zdechłą maciorę 
na środek transportu i prawdo-
podobnie pod osłoną nocy wy-
wieźć ją do lasu. Nie potrafię 
znaleźć racjonalnego wytłuma-
czenia takiego postępowania. 
W przypadku wykrycia sprawcy 
będzie wdrożone postępowanie 
karne.

Obecnie trwają badania po-
branych próbek w kierunku ASF. 
Do mieszkańców powiatu rypiń-
skiego kierowany jest również 
apel o zgłaszanie tego typu przy-
padków do organów ścigania lub 
inspekcji weterynaryjnej.

– Przestrzegam hodowców 
trzody chlewnej przed takimi 
praktykami, a w szczególności, 
gdy istnieje podejrzenie choro-
by zwalczanej z urzędu takiej 
jak ASF. W przypadku posiadania 
innych świń w gospodarstwie 
sprawa i tak wyjdzie na jaw, 
a konsekwencje takiego czynu 
będą dotkliwe z powodu umyśl-
nego rozprzestrzeniania choroby 
zwalczanej z urzędu. Przy oka-
zji informuję, że w dniu 17 maja 
Główny Inspektorat Weterynarii 
ogłosił stwierdzenie kolejnego 
ogniska ASF u trzody chlewnej 
na terenie gminy Nasielsk (wo-
jewództwo mazowieckie) w sta-
dzie liczącym 28 sztuk trzody 
chlewnej. W związku z powyż-
szym należy bezwzględnie prze-
strzegać zasad bioasekuracji, by 
ustrzec stado przed wirusem.

Adam Wojtalewicz
fot. nadesłane

W minioną sobotę (12.05) rypiń-
scy policjanci zostali poinformowa-
ni o pobiciu 23-letniego mieszkań-
ca powiatu rypińskiego, do którego 
miało dojść dzień wcześniej tj. 
w piątek (11.05) podczas festynu 
charytatywnego w Skrwilnie.

– Jak wynika ze złożonego za-
wiadomienia, czterech mężczyzn 
zaczepiło pokrzywdzonego, a na-
stępnie po krótkiej wymianie zdań 
zaczęli go bić i szarpać. Po przyjęciu 
zawiadomienia o przestępstwie po-
licjanci przystąpili do pracy. Zaczęli 
zbierać dowody w sprawie i ustalać 
kim byli sprawcy, ponieważ po-
szkodowany w ogóle ich nie znał. 
Na podstawie swoich ustaleń wyty-

powali czterech mężczyzn – mówi 
asp. Dorota Rupińska z Komendy 
Powiatowej Policji w Rypinie.

We wtorek (15.05) kryminalni 
zatrzymali 26-letniego mieszkań-
ca powiatu żuromińskiego oraz 
31-letniego mieszkańca powiatu 
rypińskiego, natomiast w środę 
(16.05) dwóch kolejnych, mieszkań-
ców powiatu żuromińskiego w wie-
ku 20 i 26 lat.

Wszyscy usłyszeli zarzut udzia-
łu w pobiciu 23-latka, narażając go 
na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia lub spowodowa-
nia uszczerbku na zdrowiu. Grozi 
im do 3 lat pozbawienia wolności.

(ak), fot. KPP Rypin
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Pobili 23-latka 
na festynie
Podeszli we czterech do nieznajomego mężczyzny 
i po chwili zaczęli go bić. Na szczęście policjanci już 
zatrzymali oprawców 23-latka.

Skrwilno

GMINA WĄPIELSK

Był tak pijany, 
że ledwie stał, a 
kierował ciągnikiem!
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Święto muzeów i zwiedzających Oświetlą miasto
Od 1977 roku za sprawą Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) działającej przy 
UNESCO 18 maja jest Międzynarodowym Dniem Muzealników. Burmistrz Paweł 
Grzybowski odwiedził pracowników Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, składając im 
najserdeczniejsze życzenia.

W 2018 roku na ulicach Zacisze i Spokojnej pojawi się 
36 nowych latarni. Będzie jaśniej i taniej.

Pomoc potrzebna od zaraz
RYPIN  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje zwykłych ludzi do czynienie na co dzień 
rzeczy niezwykłych. Jak zostać rodziną zastępczą?

Przesłanie święta jest bar-
dzo proste. To właśnie te insty-
tucje kultury pełnią wielką rolę, 
kształtując w ludziach już od 
najmłodszych lat indywidualną 
i zbiorową odpowiedzialność za 
światowe dziedzictwo historycz-
ne. Rypińskie Muzeum Ziemi Do-
brzyńskiej za sprawą specyfiki 
naszego miasta pełni także rolę 
pośrednika międzykulturalnego, 

pomnaża zainteresowania na-
ukowe i artystyczne i pozwala 
chronić materialną wartość dzieł 
sztuki.

Doceniając pracę muzealni-
ków burmistrz Paweł Grzybowski 
wspólnie z Moniką Kalinowską, 
kierownik Wydziału Promocji 
i Komunikacji Społecznej oraz 
Pawłem Sobierajskim, przewod-
niczącym Komisji Kultury rady 

miasta odwiedzili pracowników 
muzeum w dniu ich święta. Skła-
dając najserdeczniejsze życzenia 
oraz dziękując za zaangażowa-
nie i wytrwałość muzealnikom 
w dniu ich święta, burmistrz pod-
kreślił ważną rolę Muzeum Ziemi 
Dobrzyńskiej w nauce i promocji 
szacunku młodego pokolenia dla 
przeszłości.

(mr), fot. UM Rypin

15 maja w rypińskim magistra-
cie burmistrz Paweł Grzybowski 
podpisał dwie umowy dotyczące 
wykonania oświetlenia przy ul. Za-
cisze i ul. Spokojnej. Obie inwesty-
cje wykona firma „ELECTROJAC”. 
Nowoczesne, ledowe oświetlenie 
pojawiło się już w ubiegłym roku 
także na ul. Bohaterów Czerwca 
1956r.

– To kolejne ulice, na których 
wprowadzamy tego typu oświe-
tlenie. W najbliższym czasie pla-
nujemy w podobny sposób oświe-
tlić między innymi ulicę Sadową. 
Nowe i zmodernizowane latarnie 
nie tylko dają więcej światłą, ale są 

też tańsze w eksploatacji – tłuma-
czy burmistrz Paweł Grzybowski.

Zadania obejmują: dostawę 
i montaż szafki sterowania oświe-
tleniem drogowym (1 szt.), dostawę 
i ustawienie słupów oświetlenio-
wych aluminiowych o wysokości 5 
m z wysięgnikami jednoramienny-
mi i oprawami z ledowymi źródła-
mi światła w ilości 21 szt. (ul. Zaci-
sze) i 15 szt. (ul. Spokojna), budowę 
linii kablowej o długości około 580 
m (ul. Zacisze) i 330 m (ul. Spokoj-
na) oraz wykonanie elementów 
ochrony do przepięć atmosferycz-
nych i od porażeń prądem.

(mr)
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pomoc psychologiczną. Rodziny 
zastępcze otrzymują co miesiąc 
odpowiednie środki na utrzyma-
nie dziecka. PCPR wspiera i to-
warzyszy w ważnej roli rodzica 
zastępczego. Najważniejszym 
warunkiem, aby pozostać rodzi-
ną zastępczą, jest chęć ofiaro-
wania dzieciom namiastki domu 
rodzinnego, miłości i szczęścia – 
opowiada Katarzyna Bilicka, kie-
rownik PCPR w Rypinie.

22 maja Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie uhonorowało 
rodziny zastępcze z naszego po-
wiatu podczas obchodów Święta 
Rodzin Zastępczych. Dzień Ro-
dzicielstwa Zastępczego obcho-
dzimy w Polsce 30 maja (od 2006 
roku) na mocy uchwały Sejmu 
RP.

W spotkaniu oprócz rodzi-
ców i pracowników PCPR wzięli 
udział także Ryszard Potwardow-
ski, radny rady powiatu oraz sę-
dzia Elżbieta Zaleśkiewicz i Anna 
Gumowska, kurator wydziału 
rodzinnego. Katarzyna Bilicka 
w krótkich słowach podzięko-
wała wszystkim rodzinom za ich 
zaangażowanie oraz dobre serce, 
nie zapominając o docenieniu 
wkładu radnego Potwardow-

skiego, który aktywnie wspiera 
działania PCPR oraz sędzi Elż-
biecie Zaleśkiewicz. Słowa po-
dziękowania skierowała także do 
pracowników centrum: Joanny 
Drozdowskiej, Małgorzaty Woj-
ciechowskiej, Justyny Niedbal-
skiej oraz Ewy Sokołowskiej. To 
właśnie pracownicy PCPR najbar-
dziej dbają o dobre relacje po-
między jednostką a rodzinami.

Radny Potwardowski zwró-
cił uwagę na niezwykły heroizm 
osób opiekujących się dziećmi 
w rodzinach zastępczych. – Kie-
dyś powiedzenie „obyś cudzie 
dzieci wychowywał” było pod-
kreśleniem jaki wielki trud trzeba 
na siebie wziąć, dlatego szczerze 
podziwiam państwa poświęce-
nie. To jak tworzycie dzieciom 
dom, otaczacie ich miłością, to 
akt największego heroizmu – 
mówił radny.

– Szkoda, że nie możemy 
państwa sklonować – tak pod-
sumowała wystąpienie gości kie-
rownik PCPR Katarzyna Bilicka, 
doceniając rolę rodzin zastęp-
czych – To właśnie wy jesteście 
skarbem tego powiatu.

Tekst i fot. 
(mr)

Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Rypinie poszu-
kuje osób, które w swoich ser-
cach znajdą miejsce na jeszcze 
jedną miłość – kandydatów na 
rodziny zastępcze. Zdarzają się 
sytuacje, że rodzice biologiczni 
nie są w stanie zapewnić swo-
im dzieciom opieki i wychowa-
nia. Przyczyny mogą być  różne 
np. choroba, alkoholizm,  brak 
podstawowych kompetencji wy-
chowawczych itp. Bardzo często 
ostatecznym wyjściem z takiej 
sytuacji jest umieszczenie dziec-
ka w pieczy zastępczej. Podjęcie 
się roli rodziny zastępczej jest 

decyzją odpowiedzialną i trud-
ną. Jednak gdy zdobędzie się 
miłość i zaufanie młodej osoby, 
satysfakcja jest ogromna. Dzieci 
te pochodzą z rożnych domów 
i środowisk, dlatego rodzice za-
stępczy powinni cechować się 
m. in. cierpliwością i dobrocią. 
Rodzina daje realną szansę na 
prawidłowy rozwój i odzyskanie 
przez dziecko poczucia bezpie-
czeństwa.

– Rodzice zastępczy mogą 
być spokrewnieni z dzieckiem, 
gdy opieki podejmuje się ktoś 
z rodziny np. babcia, rodzeń-
stwo. Często małoletni nie mają 

nikogo z bliskich, kto mogły się 
nimi zająć. Wtedy pomóc mogą 
rodziny zastępcze, które nie 
są spokrewnione z dzieckiem. 
Kandydaci na rodziny zastępcze 
muszą spełniać odpowiednie 
warunki, m. in.: mieć odpowied-
nie warunki mieszkaniowe, nie 
mogą być w przeszłości karane 
i nie są pozbawione władzy ro-
dzicielskiej. Rodziny przechodzą 
specjalne szkolenie. Rozmawia 
z nimi psycholog, który wysta-
wia opinię na ich temat. Utwo-
rzonym rodzinom zapewniamy 
stałą pomoc koordynatora ro-
dzinnej pieczy zastępczej oraz 
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Starosta zaprosił marszałka
GMINA RYPIN  Marszałek Piotr Całbecki, przewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober i wice-
marszałek Dariusz Kurzawa uczestniczyli we wtorek 22 maja w odbywającym się w Starorypinie Rządo-
wym posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

dziecięco-noworodkowego oraz bu-
dowę skrzydła przeznaczonego dla 
przyszpitalnej przychodni. Wartość 
marszałkowskiego wsparcia z RPO 
to prawie 5 milionów złotych.

Gospodarz województwa wizy-
tował też odcinek drogi powiatowej 
Godziszewy-Dylewo, budowanej 
praktycznie od nowa z udziałem 
środków RPO.                             (ak)

Centrum Kompetencji Cyfro-
wych, które powstanie w oparciu 
o istniejącą marszałkowską spółkę 
Kujawsko-Pomorska Sieć Informa-
cyjna, to propozycja samorządu 
województwa dla wszystkich po-
wiatów i gmin w naszym regio-
nie. Chodzi o stworzenie podmio-
tu, który będzie dbał o cyfrowe 
aspekty funkcjonowania samo-

rządów wszystkich szczebli w ku-
jawsko-pomorskiem, w tym m. 
in. utrzymanie i rozwój systemów 
informatycznych oraz trwałość 
opartych o nie przedsięwzięć - na 
przykład doskonale się sprawdzają-
cej platformy edukacyjnej Edupo-
lis, a także projektów w dziedzinie 
e-administracji, e-kultury i e-
medycyny. Przedstawiona podczas 

obrad Konwentu Powiatów propo-
zycja marszałka Piotra Całbeckiego 
jest adresowanym do samorządów 
powiatowych zaproszeniem do ka-
pitałowego zaangażowania w no-
wym podmiocie.

Na zaproszenie starosty ry-
pińskiego Zbigniewa Zgórzyńskiego 
i dyrekcji naszej lecznicy marszałek 
Całbecki odwiedził w Rypinie szpi-

tal powiatowy, w którym prowa-
dzona jest obecnie finansowana ze 
środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego inwestycja warta 
blisko 9 milionów złotych. Przed-
sięwzięcie obejmuje przebudowę 
budynku starej szpitalnej kotłowni 
na przestrzeń dla nowego oddziału 
rehabilitacji kardiologicznej, mo-
dernizację i rozbudowę oddziału 
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Świetlica jeszcze 
w tym roku
Zakończył się pierwszy etap budowy świetlicy w Cet-
kach. Obiekt ma być gotowy pod koniec tego roku.

Gmina Rypin

Doposażają szkoły w gminie
Program „Aktywna tablica” w 2018 roku będzie realizowany w kolejnych szkołach 
w gminie Rypin. Lepsze warunki do nauki zyskają uczniowie kolejnych trzech 
placówek.

Gmina Rypin

Gmina Rypin uzyskała 
w 2018 roku dofinansowanie od 
wojewody kujawsko-pomorskie-
go. Wsparcie w wysokości 42.000 
zł w ramach realizacji trafi w ra-
mach rządowego programu roz-
wijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i na-
uczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
„Aktywna tablica”. Dzięki dotacji 
zostaną zakupione interaktywne 

monitory dotykowe o przekąt-
nej ekranu co najmniej 55 cali do 
następujących placówek: Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Kowalkach, Szkoły Podstawo-
wej im. Kornela Makuszyńskie-
go w Starorypinie Rządowym, 
Szkoły Podstawowej im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Stępowie.

Gmina Rypin jest zobowią-
zana zapewnić wkład własny 
w wysokości co najmniej 20 

procent całkowitego kosztu re-
alizacji programu. Z zakupione-
go w ramach „Aktywnej tablicy” 
w 2017 roku sprzętu już korzy-
stają uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Borzyminie, 
Szkoły Podstawowej w Sadłowie 
i Szkoły Podstawowej w Zakro-
czu.

(red), fot. ilustracyjne

W ramach tego etapu wyko-
nano: ławy i ściany fundamen-
towe, ściany zewnętrzne i we-
wnętrzne, konstrukcję dachu 
wraz z jego pokryciem, ocie-
plenie budynku wraz z tynkami 
zewnętrznymi, stolarkę okienną 
i drzwi zewnętrzne, a także in-
stalację elektryczną i kanaliza-
cyjną.

Do wykonania pozostała: 
instalacja sanitarna, tynki we-
wnętrzne, sufit podwieszany, 
posadzki,  drzwi wewnętrzne, 
przyłącze wodociągowe i elek-
tryczne oraz całe wyposażenie: 
m. in. meble, AGD, umywalki itp. 
Zakończenie budowy planuje się 
w IV kwartale 2018 roku.

(red)

Dużo uwagi gmina poświęci 
również inwestycjom rekreacyj-
nym i sportowym. Poprawie bez-
pieczeństwa służyć będzie garaż 
dla samochodu pożarniczego 
oraz budowa nowego energoosz-
czędnego oświetlenia drogowe-
go.

Do pierwszych tegorocznych 
inwestycji gminy Brzuze należy 
rozbudowa infrastruktury rekre-
acyjnej. W maju rozpoczęto prace 
na nowo powstającym skwerze 
w Ostrowitem pomiędzy drogą 
wojewódzką a jeziorem. Zadanie 
zostało podzielone na etapy. Kil-
ka lat wcześniej uporządkowany 
został teren, a w ostatnim cza-

sie zdemontowano dawny obiekt 
handlowy przy przystanku, który 
negatywnie wpływał na estetykę 
wsi. Tegoroczne działania będą 
polegały na dalszym wyrównaniu 
powierzchni, zagospodarowaniu 
terenu i wprowadzaniu zieleni, 
a w czerwcu pobudowany zosta-
nie nad Jeziorem Ostrowickim 
drewniany pomost rekreacyjny. 
Drugi obiekt o podobnych pa-
rametrach zbudowany zostanie 
w Trąbinie.

– Będzie to już szósty po-
most zbudowany przez gminę. 
Jest szansa, że powstaną następ-
ne w przyszłych latach. Cechą 
wyróżniającą gminy jest występo-

wanie szesnastu jezior wykorzy-
stywanych w rekreacji, dlatego 
podejmujemy starania, by infra-
struktura rekreacyjno-turystycz-
na była dostosowana do potrzeb 
– mówi wójt Jan Koprowski.

Kolejnym przedsięwzięciem, 
które rozpoczął samorząd gmi-
ny Brzuze jest budowa chodni-
ka o długości ponad 300 m przy 
drodze gminnej Ostrowite-Stu-
dzianka. W Ugoszczu na parkin-
gu szkoły podstawowej układana 
jest kostka brukowa. Do realizacji 
przygotowane są również kolejne 
odcinki chodników i ścieżek przy 
drogach gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich oraz wewnętrz-

ne alejki i drogi dojazdowe na 
terenie całej gminy o łącznej po-
wierzchni kilku tysięcy metrów 
kwadratowych. Powstaną m. 
in. chodniki przy drogach woje-
wódzkich w Ugoszczu i Ostrowi-
tem oraz powiatowych w Okoni-
nie i Żałem. Do najważniejszych 
celów tych prac należy poprawa 
bezpieczeństwa użytkowników, 
standardu dróg i placów oraz 
poprawa estetyki miejscowo-
ści. Temu samemu celowi słu-
żą przygotowania do budowy 
oświetlenia drogowego przy dro-
gach wojewódzkich w Ugoszczu 
i Ostrowitem.

– Budowę i modernizację 

dróg zaplanowaliśmy we wszyst-
kich miejscowościach. Ogłaszamy 
kolejne przetargi. Jednak to nie 
jedyne ważne inwestycje gmin-
ne. Konieczna jest rozbudowa 
systemu kanalizacji sanitarnej 
oraz modernizacja i wyposażenie 
świetlic i domów kultury. Skła-
damy obecnie kolejny wniosek 
o dofinansowanie przebudowy 
domu kultury w Ostrowitem. 
Oczekujemy też na rozstrzygnię-
cie konkursu na wyposażenie 
tego obiektu. Gmina zajmuje wy-
soką pozycję na wstępnej liście 
rankingowej – dodaje wójt Ko-
prowski.

(ak), fot. nadesłane

Na to stawiają władze gminy
GMINA BRZUZE  Samorząd od lat prowadzi konsekwentną politykę gospodarczą. Również w tym 
roku plan inwestycyjny jest bardzo bogaty. Najwięcej prac przewidziano przy budowie dróg, chodni-
ków i parkingów, dzięki czemu mapa inwestycji infrastrukturalnych jest rozległa
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Potrącenie pijanego 
motorowerzysty
Rypińscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku 
drogowego, do którego doszło w miejscowości Szu-
stek. Kierowca motoroweru podczas skrętu w lewo 
został uderzony przez wyprzedzający go samochód. 
Jak się później okazało, kierowca jednośladu był pi-
jany.

Gmina Skrwilno

W sobotę (19.05) około godz. 
13.00 dyżurny rypińskiej policji 
otrzymał zgłoszenie o wypadku 
drogowym w miejscowości Szu-
stek. Policjanci ruchu drogowe-
go, którzy pojechali na miejsce 
zdarzenia, wstępnie ustalili, że 
30-latek kierując motorowerem 
marki Stella podczas wykony-
wania manewru skrętu w lewo 
został uderzony przez wyprze-
dzający go samochód marki VW 
Passat kierowany przez 27-latka. 
W wyniku tego zdarzenia kieru-

jący jednośladem z obrażenia-
mi ciała został przewieziony do 
szpitala.

Dodatkowo wykonane przez 
policjantów czynności wykazały, 
że 30-latek miał w organizmie 
prawie półtora promila alkoholu, 
natomiast kierowca samochodu 
był trzeźwy. Obaj kierowcy to 
mieszkańcy powiatu rypińskiego. 
Prowadzone w tej sprawie po-
stępowanie wyjaśni okoliczności 
oraz przyczyny wypadku.

(ak), fot. KPP Rypin

W miniony czwartek dziel-
nicowi z gminy Brzuze oraz Wą-
pielsk pełnili służbę ze Strażą 
Leśną. Podczas patrolu w miej-
scowości Kierz Półwieski zauwa-
żyli kierowcę ciągnika, który po-

ruszał się wężykiem. Policjanci 
podjęli interwencję i zatrzymali 
kierowcę. Gdy ten wysiadł z po-
jazdu, miał trudności z utrzy-
maniem się na nogach oraz czuć 
było od niego alkohol.

– Podczas wykonywanych 
czynności policjanci sprawdzili 
jego stan trzeźwości. Okazało 
się, że organizmie miał 4 pro-
mile alkoholu. W czasie dal-
szej kontroli policjanci ustalili, 
że mężczyzna nie ma w ogóle 
uprawnień do kierowania pojaz-
dami mechanicznymi, jak rów-
nież nie posiadał przy sobie do-
kumentów od pojazdu – mówi 
asp. Dorota Rupińska z Komen-
dy Powiatowej Policji w Rypinie.

Kompletnie pijanym kie-
rowcą okazał się 40-letni miesz-
kaniec powiatu rypińskiego. Za 
popełnione przestępstwo grozi 
mu do 2 lat pozbawienia wolno-
ści, natomiast za wykroczenia 
grzywna.

(ak)
 fot. ilustracyjne

otarł się o śmierć, a... 
kierował ciągnikiem

GMINA WĄPIELSK  Rypińscy dzielnicowi podczas służby ze 
Strażą Leśną na terenie Wąpielska zatrzymali pijanego kie-
rowcę ciągnika. Mężczyzna kierując pojazdem, miał 4 promi-
le alkoholu w organizmie, dodatkowo nie posiadał upraw-
nień do kierowania pojazdami mechanicznymi

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

W Toruniu powstaje niepubliczna szkoła podstawowa – Cambridge Academy. O tym zupełnie nowym 
przedsięwzięciu edukacyjnym rozmawiamy z jego inicjatorką dr Joanną Górską – Szymczak, Rektor 
Kolegium Jagiellońskiego – TSW oraz absolwentką Uniwersytetu w Cambridge w Anglii.

cAMBRiDGE AcADEMY – szkoła jakiej nie było 

Rodziców zainteresowanych kształceniem swo-
ich dzieci w Szkole Podstawowej „Cambridge Acade-
my” serdecznie zapraszamy na spotkanie „Five o’c-
lock w Cambridge Academy” w dniu 25 maja 2018r. 
o godzinie 17:00. W planie spotkania także zwiedza-
nie pomieszczeń szkolnych!

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosi-
my o zgłoszenie udziału w spotkaniu pod numer 
telefonu: 605 203 333 lub na adres e-mail: sekreta-
riat@cambridgeacademy.edu.pl.

Pani Rektor, skąd inicjaty-
wa powołania szkoły podsta-
wowej, która w swojej nazwie 
nawiązuje do jednej z najsłyn-
niejszych uczelni na świecie ?

Z inicjatywy Kolegium Ja-
giellońskiego powołane zosta-
ło Liceum Jagiellońskie, które 
wkracza już w piąty rok istnienia. 
Uruchomienie szkoły podstawo-
wej uzupełnia cykl kształcenia, 
jaki chcemy docelowo realizo-
wać. Nasza Uczelnia prowa-
dzi m.in. studia pedagogiczne, 
kształcimy nauczycieli, zatem 
istnienie placówek edukacyj-
nych jest z tego punktu widze-
nia logicznym dopełnieniem 

naszej pracy. Chcemy również 
zaproponować coś zupełnie no-
wego – proces wychowawczo 
– edukacyjny skoncentrowany 
na rozwijaniu indywidualnych 
zdolności i umiejętności dzieci 
od najmłodszych klas. Znakomici 
nauczyciele, do tego bardzo duża 
ilość zajęć z języka angielskiego, 
dodatkowo język chiński. Ponad-
to wiele innych zajęć dodatko-
wych, kształtujących  indywidu-
alne predyspozycje.

Czy dzieci zniosą tak wiele 
obciążeń ?

Dzieci i młodzież będą mo-
gły  przebywać u nas – w bez-
piecznym środowisku codziennie 

do 17tej. Chcemy by rodzice po-
wierzający nam dzieci po pierw-
sze mieli komfort świadomości 
tego, że ich dzieci będą pod do-
brą opieką, aż oni skończą swoje 
obowiązki zawodowe. Po drugie, 
w tym czasie dzieci wykona-
ją niezbędne zadania związane 
z edukacją, odbędą też więk-
szość zajęć, na które normalnie 
trzeba wozić dzieci z jednego 
końca miasta na drugi. Pomo-
żemy w realizacji różnych zajęć 
– muzyka, plastyka, taniec, za-
jęcia sportowe. Wszystko w zna-
komicie zlokalizowanym punkcie 
w centrum miasta, dokąd łatwo 
przywieźć i odebrać dzieci.

Jednak z tej propozycji 
będą mogli skorzystać właści-
wie tylko mieszkańcy Torunia.

Niekoniecznie. Przecież bar-
dzo wielu rodziców przyjeżdża 
do pracy do Torunia. Mogą przy-
jeżdżać z dziećmi, a następnie, po 
odbyciu wszystkich zajęć, wrócić 
razem do domu. Rozwiązanie ta-
kie zapewnia rodzicom poczucie 
spokoju, że dziecko przebywa 
pod dobrą opieką. Zatem osoby 
spoza Torunia jak najbardziej 
mogą skorzystać z naszej ofer-
ty. Do tego jeśli weźmie się pod 

uwagę koszty zajęć dodatkowych 
i nauki języków, to okaże się, że 
propozycja nauki w Cambridge 
Academy jest naprawdę intere-
sująca.

Skąd nawiązanie do nazwy 
słynnego uniwersytetu angiel-
skiego ?

Naszym celem jest dążenie 
do odkrywania talentów dzieci 
i młodzieży i pomoc w ich szli-
fowaniu w prawdziwe diamenty. 
Dążymy do doskonałości w edu-
kacji. Tak, jak robią to od prawie 
800 lat w Cambridge.
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Skrwilno

Aktywni w konkursach
W piątek 11 maja odbyło się rozstrzygnięcie konkursów zorganizowanych w kla-
sach I-III w Zespole Szkół w Skrwilnie.

W konkursie plastycznym PCK 
pod hasłem „Talerz zdrowia”, or-
ganizowanym w ramach projektu 
„Chrońmy Dziecięce Uśmiechy” 
I miejsce zajęła Nikola Zalewska 
z klasy III a; II miejsce zajął Piotr 
Rogowicz z klasy II, zaś III miejsce 
przypadło Mai Sadowskiej i Barto-
szowi Dobieszowi z klasy I b oraz 
Mai Przybyszewskiej z klasy III b. 
Wyróżnienia otrzymali:  Magda 
Gembicka z klasy III a i Jakub Wil-
czak z klasy II. Konkurs przepro-
wadziła opiekun szkolnego koła 

PCK Anita Okońska.
W konkursie czytelniczym 

zorganizowanym w klasach III na 
podstawie lektury „Anaruk chło-
piec z Grenlandii” I miejsce zaję-
ła Klaudia Sylwerska z klasy III a; 
II miejsce zdobyła Anna Wojcie-
chowska z klasy III b zaś III miej-
sce zajęły Amelia Meller z kl. III 
a  i Agata Jabłonska z klasy III b. 
Wyróżnienie otrzymała Katarzyna 
Nowakowska z klasy III b. Konkurs 
przygotowała i przeprowadziła 
Barbara Oleksy – szkolna biblio-

tekarka.
W konkursie wiedzy ekolo-

gicznej zorganizowanym w kla-
sach pierwszych przez Małgorzatę 
Żelazińską I miejsce zajął Mateusz 
Kamiński z klasy I a; II miejsce 
zdobył Jakub Pesta z klasy I a zaś 
III miejsce przypadło Annie Bart-
nikowskiej z klasy I a. Zwycięzcy 
otrzymali dyplomy i drobne upo-
minki. Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy i zachęcamy do udzia-
łu w następnych konkursach.

(ak), fot. nadesłane

Doradca techniczny przedstawił 
zalety dedykowanych do kon-
kretnego auta ściągaczy do tulei 
metalowo-gumowych, wykorzy-
stywanych np. w wahaczach aut. 
Omówione zostały też ewentual-
ne błędy montażowe popełniane 
przez mechaników przy wpraso-
wywaniu tulei oraz przedstawiono 
różnice w jakości między tulejami 
różnych producentów. Uczniów 

zapoznano ze znaczenie wpływu 
odpowiedniego doboru tulei na 
charakterystykę pracy zawiesze-
nia.

Celem szkoleń jest poszerza-
nie i uaktualnianie wiedzy uczniów 
jak również wskazywanie możli-
wości związanych z wykorzysta-
niem własnych umiejętności na 
rynku pracy.

(ak), fot. nadesłane

W kwietniu odbyło się spo-
tkanie z przedstawicielem czo-
łowej firmy z zakresu materia-
łów wentylacyjnych Jackiem 
Dąbrowskim – absolwentem ZS 
Nr 4. Uczniowie Technikum Bu-
dowlanego i Architektury Kra-
jobrazu uczestniczyli w szkole-
niu związanym z nowoczesną 
wentylacją domów. Przyszli tech-
nicy poznali działanie rekuperato-

rów, wymienników ciepła, a także 
zapoznali się z systemami dystry-
bucji powietrza.

Niezwykle atrakcyjne prze-
biegało szkolenie z zakresu ar-
borystyki, czyli pielęgnacji wyso-
kich drzew metodą alpinistyczną. 
Szkolenie dedykowane było dla 
uczniów Technikum Architektu-
ry Krajobrazu. Przeprowadził je 
specjalista Tomasz Watkowski. 

Arboryści w swojej pracy używa-
ją specjalistycznego sprzętu, aby 
skuteczniej i szybciej docierać 
w te miejsca na drzewach, które 
wymagają pielęgnacji.

W ostatni czwartek kwietnia 
odbyło się szkolenie dla uczniów 
wszystkich czterech klas techni-
kum pojazdów samochodowych. 
Lekcję szkoleniową poprowadził 
Michał Kostka z firmy TEDGUM. 

Nauka nie tylko podczas lekcji
GMINA ROGOWO  Ostatni miesiąc w Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu obfitował w szkolenia dla 
uczniów klas technikum
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Popularyzacja istniejącego 
szlaku turystycznego, zdobycie 
doświadczeń związanych z trady-
cją pielgrzymowania oraz posze-
rzenie wiedzy z zakresu edukacji 
regionalnej, historii i ochrony 
przyrody były głównymi celami 
zrealizowanego projektu. Mło-
dzież szkolna, przemierzając 
szlak, zwiedziła m. in. zabytko-
wy kościół parafialny pw. Jaku-
ba Apostoła w Płonnem i Górę 
Modrzewiową z pomnikowymi 
modrzewiami polskimi, a także 
odpoczęła u brzegu Drwęcy.

Odnoga Szlaku świętego Ja-
kuba Płonne-Studzianka została 
wyznaczona w 2014 r. z inicjaty-
wy wójta Jana Koprowskiego. Od 
tej pory gmina Brzuze oraz miej-

scowe stowarzyszenia podejmują 
działania zmierzające do promo-
cji szlaku. Projekt Stowarzysze-
nia Dobrzyniacy dofinansowany 
grantem uzyskanym w otwartym 
konkursie ofert urzędu marszał-
kowskiego z zakresu turystyki 
i krajoznawstwa, przeprowadzo-
ny został przy współpracy gminy 
Brzuze oraz szkół podstawowych 
z Ostrowitego, Radzynka, Trąbina 
i Ugoszcza. Zabezpieczenie me-
dyczne zapewniła uczestnikom 
Agnieszka Betlejewska.

Kolejnym działaniem kon-
tynuującym promocję szlaku 
i sanktuarium w Studziance był 
Przegląd Pieśni i Piosenki Piel-
grzymkowej Pielgrzym Song 
(o tym szerzej na str. 8). Przegląd 

odbywa się tradycyjnie w przed-
dzień Zielonych Świątek, kiedy 
w Studziance mamy odwiecz-
ny odpust. Stowarzyszenie Do-
brzyniacy w Brzuzem należy do 
wąskiego grona organizacji po-
zarządowych w regionie, które 
corocznie realizują po kilka za-
dań zleconych przez samorząd 
województwa kujawsko-pomor-
skiego w wyniku rozstrzygnię-
cia otwartych konkursów ofert. 
W 2018 r. stowarzyszenie zreali-
zuje trzy zadania na podstawie 
umowy z Urzędem Marszałkow-
skim w Toruniu. Ponadto zostało 
laureatem konkursu „Wspieramy 
rozwój” ogłoszonym przez Ce-
drob S.A.

(ak), fot. nadesłane

Szlakiem świętego Jakuba
GMINA BRZUZE  W piątek 18 maja Stowarzyszenie Dobrzyniacy zorganizowało dla uczniów szkół gminy 
Brzuze „Rajd Szlakiem Świętego Jakuba Płonne-Studzianka”

R E K L A M A
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Około 200 osób uczestniczyło 
w trzeciej edycji tego wydarzenia. 
Przegląd polegał na wystąpieniach 
osób z przygotowanym repertu-
arem o tematyce chrześcijańskiej. 
Poprzedzało go nabożeństwo ma-
jowe odprawione przez proboszcza 
parafii Żałe Jacka Kędzierskiego. 
W tegorocznej edycji wystąpiło 10 
wykonawców. Zaprezentowali się 
soliści i grupy wokalne w różnym 
wieku. Wykonawcy zaśpiewali naj-
piękniejsze utwory pielgrzymko-
we. Wśród nich znaleźli się goście 
z Borzymina (Franciszek i Kornelia 
Umińscy, Wiktoria Firgolska, Igor 
Kwiatkowski), chór parafialny „Vox 

Strigensis” ze Strzyg, Jacek Sza-
blewski i Katarzyna Cichocka z Ry-
pina, Agnieszka Szlagowska, Daria 
Strzelecka i Olga Predenkiewicz, 
gminny zespół „Familianki”, a tak-
że chóry i zespoły szkolne z terenu 
gminy.

Przegląd tradycyjnie popro-
wadziła Danuta Wiśniewska, któ-
ra zarażała optymizmem gości. 
W trakcie był dostępny ciepły po-
częstunek. Pogoda dopisała, a pie-
śni religijne dopełniły charaktery-
styczny dla Studzianki nastrój.

– Jeżeli ten klimat to gdzie, 
jeśli nie w Studziance, naszym naj-
piękniejszym sanktuarium w okoli-

cy? Jeżeli tradycja, taka pielgrzym-
kowa, pątnicza od wielu lat, to 
gdzie? Tylko w naszej Studziance. 
Serdecznie dziękuję uczestnikom 
ze szkół oraz tym dorosłym za 
śpiew i wprowadzenie niezwykłego 
nastroju. Dziękuję także wszyst-
kim osobom, które włączyły się 
w organizację naszego wydarzenia 
– mówi Jan Koprowski, wójt gminy 
Brzuze i zarazem szef  Stowarzy-
szenia Rozwoju Gminy Brzuze.

Celem wydarzenia jest zacho-
wanie i propagowanie dziedzictwa 
kulturowego Studzianki i Szlaku 
Świętego Jakuba oraz ożywienie 
kulturalne Studzianki. Głównym 
organizatorem III Przeglądu Pie-
śni i Piosenki Pielgrzymkowej było 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Brzuze przy wsparciu gminy Brzu-
ze i Parafii św. Anny w Żałem. War-
to wspomnieć, że w przygotowania 
aktywnie włączyli się wolontariu-
sze.  Stowarzyszenie Rozwoju Gmi-
ny Brzuze pozyskało dofinansowa-
nie ze środków Powiatu Rypińskiego 
w ramach otwartego konkursu 
ofert w zakresie kultury.

Tekst i fot. 
Daria Szpejenkowska

Niezwykła impreza w Studziance
GMINA BRZUZE  19 maja przy zabytkowej kaplicy w Studziance pojawiło się wielu gości. Już po raz trzeci w 
został zorganizowany Przegląd Pieśni i Piosenki Pielgrzymkowej „Pielgrzym Song”
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

5 tys. zł grzywny za niedopilnowanie groźnych zwierząt

Rząd przyjął propozycje zmian w kodeksie wykroczeń. Właści-
ciel psa, który zaatakuje człowieka lub inne zwierzę, będzie mu-
siał zapłacił nawet 5 tys. zł kary. W przypadku, gdy właściciela 
psa-bestii nie będzie stać na zapłatę, sąd będzie mógł orzec 
wobec niego karę ograniczenia wolności. Zmiany mają zwięk-
szyć poczucie odpowiedzialności wśród właścicieli czworono-
gów. Obecnie obowiązuje kara grzywny do 250 zł lub nagana.

Komunikat ministerstwa ws. uczniów 

z niepełnosprawnościami

Resort edukacji narodowej przypomina, że „ każdy 

uczeń z niepełnosprawnością posiadający orzecze-

nie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli takie 

są jego potrzeby, ma prawo do indywidualnych za-

jęć organizowanych w szkole.” Aby zorganizować 

indywidualne zajęcia w szkole dla osoby z niepeł-

nosprawnością nie jest potrzebna zmiana orzecze-

nia o potrzebie kształcenia specjalnego, ani orze-

czenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

Pieniądze na rozwój małych gospodarstw

Od 18 czerwca do 17 lipca w oddziałach regional-
nych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa będzie można składać wnioski o przyznanie 
pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. 
Wsparcie ma charakter bezzwrotnej premii o wyso-
kości 60 tys. zł, wypłacanej w dwóch transzach. Po 
wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, rolnik otrzy-
muje 80 proc. premii, a po zrealizowaniu biznesplanu 
pozostałe 20 proc. Wysokość wydatków na inwesty-
cje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 80 proc. 
kwoty pomocy. Szczegóły na stronie: www.arimr.gov.
pl. 

Będzie wyższa renta socjalna

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę podnoszącą rentę socjalną. Od czerwca wy-niesie ona 878 zł netto, czyli o 132,94 zł więcej niż do tej pory. Pierwsze podwyżki będą wypłacone we wrześniu, z wyrówna-niem od czerwca. Dotychczas tego rodzaju świadczenie wynosiło 84 proc. kwoty naj-niższej renty z tytułu całkowitej niezdol-ności do pracy. Po zmianie ma być to 100 proc. Tym samym wysokość renty socjalnej wzrośnie z 865,03 zł brutto do 1029,80 zł brutto.

Nowy zawód – pomocnik rolnika

W czwartek 17 maja weszła w życie nowelizacja ustawy o ubez-
pieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. 
Obejmuje ona powstanie nowego rodzaju umowy cywilnoprawnej 
– o pomocy przy zbiorach. Od wynagrodzenia pomocnika rolnika 
trzeba będzie zapłacić tylko niewielką część składek do ZUS (wy-
padkową i chorobową) oraz podatek do urzędu skarbowego. Łącz-
nie rolnik zapłaci za pracownika około 230 zł składek. Do umowy 
o pomocy przy zbiorach nie będą zaliczały się przepisy dotyczące 
minimalnej stawki godzinowej.

Kradzież od 400 zł przestępstwem?

Rada ministrów zaakceptowała projekt re-
sortu sprawiedliwości, obniżający do 400 zł 
próg, od którego kradzież jest przestępstwem. 
Ponadto ministerstwo proponuje utworzenie 
elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń. 
Tzw. zawodowi złodzieje znajdą się wtedy pod 
obserwacją policji, a ich wykroczenia będą su-
mowane. Proponowane zmiany mają być odpo-
wiedzią na plagę drobnych kradzieży. 

Wsparcie na budowę boisk

Trwa nabór wniosków do marszałkowskiego programu rozwoju 
małej infrastruktury sportowej. Samorządy otrzymają pieniądze 
na budowę boisk, siłowni zewnętrznych i torów rowerowych. 
Do programu zgłaszać można nowe zadania o charakterze spor-
towo-rekreacyjnym, a jedno przedsięwzięcie może składać się 
z kilku elementów (np. budowa boiska do piłki siatkowej plażo-
wej połączona z budową siłowni zewnętrznej typu parkour). Na 
wsparcie mogą liczyć zwłaszcza te samorządy, które do wniosku 
załączą listę poparcia mieszkańców dla przedsięwzięcia. W tego-
rocznej, pilotażowej edycji programu do rozdysponowania jest 400 
tys. zł. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 45 tys. zł, 
nie więcej niż 50 procent wartości przedsięwzięcia. Program obejmie 
zadania, których wartość nie przekracza 150 tys. zł. Nabór wnio-
sków trwa do 30 maja.
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Dziki odpowiadają za najwięcej strat na polach

Drożdże nie tylko 
do pączków

Więcej czasu na 
dokumenty

Hodowcy bydła zachwalają zalety drożdży. Sprawdza-
ją się one w diecie zwierząt.

Przedłużono czas na składanie wniosków o dopłaty 
bezpośrednie. Będzie je można wysyłać do 15 czerw-
ca.

Zbiory

Zaproszenie

Ręce do pracy i stos papierów 

Co w polu piszczy?

Nie jest żadną tajemnicą, że siłą roboczą na polskich plantacjach truskawek są 
przybysze zza wschodniej granicy. Niestety, przy ich zatrudnieniu piętrzą się biu-
rokratyczne wymogi. Właśnie dlatego niedaleko nas, bo w Płońsku, protestowali 
plantatorzy truskawek.

6 czerwca w Chrząstowie koło Nakła rolnicy dyskuto-
wać będą na temat najnowszych zagrożeń ze strony 
szkodników roślin uprawnych. Szkolenie nosi tytuł 
„Co w polu piszczy”.

Żywienie

DopłatySołtys może polegać 
na wiedzy innych

SZACOWANIE SZKÓD  Dość ciekawe stanowisko w sprawie 
szacowania szkód łowieckich przez sołtysów ma Ministerstwo 
Środowiska. Wprawdzie wiadomo, że sołtysi czasem nie mają 
pojęcia o tym temacie, ale wówczas mogą, zdaniem urzędni-
ków, zdać się na doświadczenie myśliwych i właścicieli pól...

Drożdże dla bydła są tylko 
dodatkiem do pasz. Ich zaletą 
jest pomoc w odpowiednim roz-
kładzie składników paszy w żwa-
czu krowy. Od lat drożdże stosu-
je się również w hodowli owiec. 
Badania wykazały, że podawane 
jagniętom bądź maciorkom po-
prawiają odporność młodego 
pokolenia. 

Producenci pasz dodają droż-

dże w dwóch postaciach. Jedna 
z nich, nazywana „martwą”, uzu-
pełnienia dietę w białko i wita-
miny. Drożdże „żywe” pomagają 
w trawieniu w żwaczu. Dzieje się 
tak, ponieważ podczas swojego 
rozwoju pochłaniają tlen, uwal-
niając przy tym substancje czyn-
ne. Dzięki temu w żwaczu przy-
bywa pożytecznych bakterii.

(pw), fot. ilustracyjne

Upoważnienie do wydłużenia 
terminu składania wniosków dała 
Komisja Europejska. Prolongata 
była już stosowana w przeszło-
ści i dotyczyła sytuacji, gdy wy-
pełnianie dokumentów sprawiało 
rolnikom problemy. 

W tym roku po raz pierwszy 
wnioski składa się wyłącznie po-
przez internet. Póki co, do poło-
wy maja uporało się z tym 650 
tys. rolników. Dalsze 300 tys. wy-

brało prostszy sposób - napisanie 
oświadczenia potwierdzającego 
brak zmian we wniosku. Dzięki 
temu nie musieli wypełniać do-
kumentów elektronicznych. 

Wciąż do złożenia pozostaje 
około 400 tys. wniosków. Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa apeluje, by mimo prze-
dłużonego terminu nie odkładać 
formalności na ostatnią chwilę. 

(pw)

Zagranicznych pracowników 
zgłasza się w urzędach pracy, ale 
te na Mazowszu nie spodziewały 

się aż takiego zapotrzebowania. 
18 maja weszły w życie przepi-
sy, które ułatwiają zatrudnianie 
pracowników ze Wschodu. Będzie 
tego można dokonywać przez in-
ternet. Już następnego dnia po 
otrzymaniu potwierdzenia zło-
żenia wniosku pracownik będzie 
mógł rozpocząć pracę. Należy 
jeszcze tylko zarejestrować umo-
wę w KRUS-ie. 

Przepisy dotyczące zatrud-
nienia obcokrajowców niestety 
zmieniły się na przełomie roku. W 
poprzednim sezonie wystarczyło 
złożyć do powiatowego urzędu 
pracy oświadczenie o zamiarze 
zatrudnienia cudzoziemca. Teraz 
należy wypełnić obszerny wnio-
sek o zezwolenie na pracę sezo-
nową. 

(pw)

Spotkanie ma charakter nie 
tylko teoretyczny, ale również 
praktyczny, ponieważ odbędzie 
się na terenie Stacji Doświad-
czalnej Oceny Odmian w Chrzą-
stowie. Uczestnicy przejdą na te-
ren poletek odmianowych zbóż 
i rzepaku, by zapoznać się ich 

rozwojem. Z wykładami wystą-
pią naukowcy z Instytutu Ochro-
ny Roślin z Poznania. 

Przy okazji przypominamy, 
że na stronie internetowej Pań-
stwowej Inspekcji Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa można monitoro-
wać zagrożenie chorobami oraz 

szkodnikami. Obecnie zbożom 
szkodzą grzyby, a konkretnie 
mączniak pszenicy ozimej oraz 
rdza brunatna pszenicy. Objawy 
tej ostatniej występują głównie 
na blaszkach liściowych. Zaka-
żenie roślin następuje zarów-
no w świetle, jak i w ciemności, 
przy czym najłatwiej proces ten 
zachodzi w temperaturze 15-18 
st. C i przy 100 proc. wilgotności 
względnej powietrza. Plantato-
rów rzepaku interesują postępy 
słodyszka rzepakowego. Ten do-
kuczliwy owad został odnotowa-
ny na plantacjach na początku 
maja. 

(pw)

Ministerstwo Środowiska 
odpowiedziało na apel Krajowe-
go Związku Izb Rolniczych, który 
słusznie punktuje wady nowego 
prawa. W komisjach szacujących 
straty są sołtysi, którzy nie mają 
przeszkolenia w tym zakresie. Re-
sort pisze, że do czasu ukończe-

nia kursów mogą oni „opierać się 
na wiedzy i doświadczeniu dzier-
żawców lub zarządców obwodów 
łowieckich”. Urzędnicy dodają 
także, że sołtys - zgodnie z pra-
wem - nie musi mieć przeszkole-
nia w temacie szacowania szkód. 
Marne to pocieszenie, ponieważ 

to na nim spoczywa wielka od-
powiedzialność i niemalże rola 
sędziego. Wiadomo, że myśliwi 
dążą do minimalizowania odszko-
dowań, a właściciele pól do zawy-
żania strat. 

Ciekawa jest opcja udzielenia 
przez sołtysa pełnomocnictwa 
innej osobie w celu szacowania 
szkód. Może to być np. rzeczo-
znawca lub inny specjalista. 

Jeśli rolnik nie będzie zado-
wolony z wysokości odszkodo-
wania, wówczas może się odwo-
ływać do nadleśnictwa. Zdaniem 
ministerstwa, ten fakt zdejmuje 
nieco ciężaru z barków sołtysów. 
Jednocześnie wprowadzona pro-
cedura powoduje brak możliwości 
jakiegokolwiek obciążania gmin 
błędami w szacowaniu szkód.

(pw)

O G Ł O S Z E N I E
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KujawsKo-PomorsKi szlaK ChoPina
Łącząc poszczególne miejscowości powstało 5 tras, które można przebyć w zależności 
od upodobań i długości trasy, samochodem, rowerem lub pieszo. Przykładowo trasę 
nr IV o dł. 18 km można pokonać pieszo w jeden dzień. Wykorzystamy żółty szlak pie-
szy im. Franciszka Łęgowskiego, będący jednocześnie fragmentem międzynarodowego 
szlaku E-11 i towarzyszący mu Europejski Szlak Kulturowy św. Jakuba, oznakowany 
w terenie żółtą muszlą na niebieskim tle. Wszystkie te szlaki zaprojektowali, wykonali 
i stale się nimi opiekują turyści z Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu. Trasy opracował 
oraz opisał Andrzej Hermann.

I trasa: Golub-Dobrzyń - Białkowo - Szafarnia - Bocheniec - Radomin - Ugoszcz - Obo-
ry - Kikół - Zbójno - Ruże - Dulsk - Sokołowo - Golub-Dobrzyń (85 km)
II trasa: Toruń - Turzno - Golub-Dobrzyń - Działyń - Mazowsze - Obrowo (96 km)
III trasa: Toruń - Służewo - Ciechocinek - Nieszawa - Osięciny - Zgłowiączka - Sar-
nowo - Skaszyn - Izbica Kujawska - Świętosławice - Brdów - Modzerowo - Długie - 
Błenna - Kłóbka (165 km)
IV trasa: Ciechocin - Dulnik - Golub-Dobrzyń - Białkowo - Płonko - Szafarnia (18 km)
V trasa: Radomin - Szczutowo - Gulbiny - Wąpielsk - Radziki Duże - Noskowizna - Tom-
kowo - Rodzone - Płonne - Rętwiny - Bocheniec - Szafarnia (40 km)
Źródło: kujawsko-pomorskie.travel

Głównym miejscem pobytu kompozytora była Szafarnia koło Golubia-Dobrzynia

Fryderyk Chopin kilkakrotnie odwiedził 
nasz region

W klasztorze w Oborach Frycek grał na 
organach

Osoba Fryderyka Chopina 
kojarzona jest głównie z kom-
ponowaniem muzyki. W latach 
2008-2011 Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego postanowił to zmienić. 
Wspólnie z instytucjami kultury 
opracował Kujawsko-Pomorski 
Szlak Chopina. Pokazuje on prze-
piękne miejsca, słynące z walo-
rów historycznych i krajobrazo-
wych. Przebiega ścieżkami ziemi 
dobrzyńskiej i kujawskiej, a ich 
wspólnym mianownikiem są miej-
sca, które odwiedził Chopin. Wy-
tyczenie szlaku miało też służyć 
skierowaniu ruchu turystycznego 
do miast mniej znanych, które 
warto odwiedzić.

Przedstawiamy ten bogaty 
kulturowo szlak, pokazujący ponad 
21 średnich i małych miejscowości, 
w których przebywał Chopin lub 
z którymi był związany duchowo. 

Szczególnie ważna jest Szafar-
nia - mała miejscowość położona 
w gminie Radomin, w odległości 
około 12 kilometrów od Golubia-
Dobrzynia. Fryderyk Chopin od-
wiedził ją dwukrotnie, latem 1824 
i 1825 roku, na zaproszenie szkol-
nego kolegi Dominika Dziewanow-
skiego. Podczas pobytu w Szafarni 
kompozytor zetknął się z kulturą 
ziemi dobrzyńskiej, która wywar-
ła na nim duże wrażenie i znala-
zła odzwierciedlenie w późniejszej 
działalności. To właśnie w Szafarni 
powstawały „Kuriery Szafarskie” – 
listy pisane do rodziców młodego 
Fryderyka, wzorowane na „Kurie-
rze Warszawskim”. 

Dla upamiętnienia pobytu 
wielkiego kompozytora w Szafarni, 
w miejscowym dworku już w 1949 
roku utworzono Izbę Pamięci Fry-
deryka Chopina. Dziś mieści się tu 
Ośrodek Chopinowski. Ta insty-
tucja kultury ma bardzo bogaty 

program artystyczny związany 
z twórczością Chopina. Corocz-
nie jest organizowany Między-
narodowy Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina dla Dzieci 
i Młodzieży. Odbywają się też re-
gularnie koncerty muzyki klasycz-
nej, recitale. Po uczcie dla ducha, 
można tu odpocząć podczas spa-
ceru po przepięknym parku czy 
też zakosztować smacznego ciasta 
w stylowej kawiarni.

Kolejną miejscowością, w któ-
rej przebywał Fryderyk Chopin, 
było Płonne. To jedna z najstar-
szych miejscowości ziemi do-
brzyńskiej. Tu warto zobaczyć 
średniowieczny kościół pod we-
zwaniem św. Jakuba oraz Izbę 
Pamięci Marii Dąbrowskiej. Znana 
pisarka przebywała w tej miejsco-
wości w okresie międzywojennym 
i zbierała materiały do swojej po-
wieści „Noce i dnie”. Izba pamięci 
znajduje się w budynku szkoły 
podstawowej. W Płonnem jest 
również pomnik bohatera spod 
Somosierry Jana Nepomucena 
Dziewanowskiego.

Chopin zawitał do Radomina 
w 1824 r. Tu spotkał się z rodziną 
Cisowskich. W Radominie zwie-
dzamy kościół św. Mikołaja z XVI 
wieku. W okolicach tej wsi w 1769 
roku, w ramach konfederacji bar-
skiej, doszło do potyczki między 
wojskami rosyjskimi a wojskami 
konfederatów. Niedaleko Radomi-
na znajdują się Obory i klasztor, 
który zamieszkują ojcowie Kar-
melici Trzewiczkowi. Na organach 
klasztornych przygrywał sam Fry-
deryk. Obiekt słynie z cudownej 
figury Matki Boskiej Bolesnej. 

Frycek był też na pewno 
w Golubiu-Dobrzyniu. To średnie 
miasteczko, które obecnie jest sie-
dzibą powiatu, słynie z zabytków. 
XIV-wieczny zamek krzyżacki tętni 

życiem. Nie ma tygodnia bez im-
prez, co gwarantuje, że turysta nie 
będzie się nudził. Będąc w Golu-
biu-Dobrzyniu warto również zo-
baczyć gotycki kościół pod wezwa-
niem św. Katarzyny wraz z wieżą 
i zegarem, który trzeba codziennie 
nakręcać. Wokół rynku golubskie-
go stoją stare, stylowe kamienice.

W 1825 roku Chopin zawitał 
do Torunia. Młodego kompozyto-
ra zachwyciły miejscowe pierniki 
i dom Mikołaja Kopernika. Miasto 
ma tyle zabytków, że warto za-
trzymać się w nim przynajmniej 
na weekend.

Kolejną miejscowością na na-
szym szlaku jest Obrowo. Fryderyk 
z kolegą Dominikiem Dziewanow-
skim gościł tu u rodziny Romoc-
kich, gdzie zetknął się z muzyką 
ludową, przyśpiewkami dziew-
częcymi oraz zabawą ludową tzw. 
okrężną.

Okolice Włocławka były szcze-
gólnie miłe Chopinowi. W miej-
scowości Długie urodziła się jego 
matka, a w niedalekiej Kłóbce jest 
pochowana jego pierwsza miłość 
- Maria Wodzińska. Współcze-
sna Kłóbka to park etnograficz-
ny, który jest filią Muzeum Zie-
mi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 
Włocławku. Zgromadzono w nim 
kilkanaście obiektów zabudowy 
kujawskiej i dobrzyńskiej wsi z XIX 
wieku. Można zobaczyć chłopskie 
zagrody oraz wiejskie instytucje, 
takie jak kuźnia, olejarnia czy re-
miza. W parku kilka razy w roku 
odbywają się warsztaty rzemieśl-
nicze w ramach programu „Z życia 
dawnej wsi”.

Przedstawiliśmy tylko kilka 
miejscowości ze szlaku Chopina. 
Warto je odwiedzić i poznać bliżej.

(Maw)
fot. nadesłane

Podróż śladami Frycka
TurYsTYKa  Fryderyk Chopin, wielki polski kompozytor, znany i podziwiany na całym świecie, prze-
bywał również w naszych okolicach. Jego pobyt na ziemi dobrzyńskiej znalazł odzwierciedlenie w nie-
których jego utworach

R E K L A M A
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„Politkę” odbierze m.in. Marcin Dorociński

Muzyka

Święto rocka
W sobotę 25 sierpnia na placu przy ul. Nowy Rynek 
w Rypinie, w ramach szóstej edycji festiwalu „Ri�  Ma-
ster”, zagrają rockowe kapele. Gwiazdą wieczoru bę-
dzie Leniwiec.

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

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

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

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

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

 W związku z małym zainteresowaniem koncert „ELVIS NA BIS”, zaplanowany 
na 25 maja w Wąbrzeskim Domu Kultury, został odwołany.

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

 5 czerwca w godz. 9.00-17.00 na pl. Jana Pawła II planowany jest „Jarmark 
staroci”. Można będzie usłyszeć ciekawe historie związane z prezentowanymi ek-
sponatami. 

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

 8 czerwca o 17.00 w domu kultury zostanie otwarta wystawa warszawskiego 
malarza Andrzej Sobczyka. Ekspozycja nosi tytuł „Wąbrzeźno w malarstwie”. 
Wstęp wolny.

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

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

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

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

 29 maja o 16.00 w Sali Wystaw i Promocji centrali MPBP przy ul. War-
szawskiej 20 odbędzie się kolejne spotkanie Klubu Filozoficznego działającego 
przy książnicy. Wstęp wolny. 

 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.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Weekend z gwiazdami
KINO  W najbliższy weekend Lipno stanie się filmową stoli-
cą regionu, a może nawet całego kraju. W mieście Poli Negri 
będą gościć m.in. Marcin Dorociński, Antoni Pawlicki, Magda-
lena Lamparska i Joanna Kulig. Co jeszcze czeka na gości?

Inauguracyjny festiwal został 
zorganizowany w sierpniu 2013 
roku. Od początku impreza mia-
ła charakter konkursowy i odby-
wała się na stadionie Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Jedną z nagród była możliwość 
nagrywania materiału w studiu 
przy Rypińskim Domu Kultury. 

Pierwszy festiwal wygrał zespół 
Acetylen z Radziejowa. Rok póź-
niej Riff Master stał się imprezą 
regionalną. Rypin gościł zespo-
ły m.in. z Mławy i Warszawy. 
Gwiazdą wieczoru była formacja 
Farben Lehre. Trzy lata temu za-
grała toruńska Kobranocka, dwa 
lata temu Proletaryat, a w ubie-

głym roku Oddział Zamknięty. 
Tegoroczna edycja odbę-

dzie się 25 sierpnia na placu 
przy ul. Nowy Rynek. Szczegó-
ły programu poznamy wkrótce. 
Na razie wiadomo, że gwiazdą 
będzie formacja Leniwiec. Ze-
spół pochodzi z Jeleniej Góry. 
Wykonuje muzykę z pogranicza 
punk-rocka, reggae i ska. Grupa 
wylansowała takie przeboje jak: 
„Piosenka dla zapowietrzonego” 
czy „Droga”. W 2013 roku ukazał 
się album „Rozpaczliwie wolny”, 
w którym muzycy wykorzystali 
teksty Edwarda Stachury. Doro-
bek Leniwca zamyka krążek „Raj” 
z 2016 roku. 

(ToB)

Tegoroczny Przegląd Twór-
czości Filmowej „Pola i inni” 
rozpocznie się w piątek 25 maja. 
O 16.00 na bulwarze zostanie 
odsłonięta tablica pamiątkowa 
Marcina Dorocińskiego. Pół go-
dziny później w kinie Nawojka 
aktor odbierze statuetkę. Tuż 
po tej uroczystości, około 17.15, 
planowane jest uroczyste wrę-
czenie kluczy do miasta prof. 
Bernadette Hamilton- Brady 
z Uniwersytetu St. Mary’s w San 

Antonio. Następnie organizato-
rzy zapraszają na projekcję fil-
mu „Bestia” z Polą Negri w roli 
głównej. O 18.45 zostanie prze-
prowadzony konkurs na sobo-
wtóra sławnej aktorki o nagrodę 
starosty i burmistrza. Godzinę 
później będzie można obejrzeć 
„Jacka Stronga” z Marcinem Do-
rocińskim w roli głównej. 

W sobotę o 10.00 w sali ka-
meralnej Miejskiego Centrum 
Kulturalnego rozpoczną się 

warsztaty teatralne dla mło-
dzieży, które poprowadzi Kamila 
Kamińska. O 11.00 w auli Zespo-
łu Szkół im. Romualda Traugut-
ta będzie można wysłuchać wy-
kładu prof. Hamilton-Brady pt. 
„Portret Poli Negri na podsta-
wie późnej twórczości artystki 
(1957-1987)”, a następnie wziąć 
udział w panelu dyskusyjnym 
„Sukcesy Polaków w światowej 
kinematografii”. Na 12.30, także 
w auli, zaplanowano projekcję 
filmu dokumentalnego „Pola-
cy w oczach świata” w reżyserii 
Hanny Luizy Ceglińskiej-Leśno-
dorskiej. O 17.00 przegląd wróci 
do kina Nawojka, gdzie zostanie 
wystawiony spektakl „Pierwszy 
do raju” z udziałem m.in. Anto-
niego Pawlickiego. 

Niedziela rozpocznie się 
od projekcji „Cudu nad Wi-
słą” (9.00) w Nawojce. Stałym 
punktem przeglądu jest wy-
stęp Kamila Mroza. Tym razem, 
o 10.00, artysta przedstawi pro-
gram pt. „Alfabet muzyczny – 
Aleksander Żabczyński”. Tuż po 
tym wydarzeniu „Politkę” od-
bierze Magdalena Lamparska, 
a o 11.15 zostanie wyświetlony 
film „Azyl”, w którym zagrała 
tegoroczna laureatka. O 15.00 
Magdalena Lamparska i Joanna 
Kulig na bulwarze odsłonią ta-
blice pamiątkowe. Godzinę póź-
niej Kulig odbierze swoją sta-
tuetkę. W programie nie może 
zabraknąć występu lokalnych 
artystów. O 16.45 spektakl „Pola 
z Lipna” wystawią aktorzy Te-
atru Bene Nati. Na zakończenie 
przeglądu, o 18.00, będzie moż-
na obejrzeć film „Disco Polo” 
w reżyserii Macieja Bochniaka. 
Wstęp na wszystkie wydarzenia 
jest bezpłatny. 

(ToB), fot. internet





Czwartek, 24 maja 2018

18:00 Klan

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 249 - serial  
07:20 Komisariat odc. 8 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Jaka to melodia? 
10:10 Klan odc. 3314  
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 6 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Dziki park Yellowstone 
 odc. 2 - serial 
13:45 Elif odc. 250 - serial 
14:45 Korona królów odc. 84 - serial  
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Wiktoria odc. 7 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3315 
18:30 Korona królów - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 250 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas 
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 12
23:50 Ocaleni odc. 8  
00:50 Wojskopolskie.pl 

05:20 Ukryta prawda odc. 235 - serial

06:25 Szpital odc. 321 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 40 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 16 

 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 2 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 596 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 41 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 495 - serial

14:55 Szpital odc. 322 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 17 

 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 3 s. 5 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 10 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 597 - serial

20:00 Córka prezydenta odc. 1999 

 - komedia 

22:20 Lucyfer odc. 13 s. 2 - serial 

23:20 American Horror Story: Asylum 

 odc. 13 s. 2 - serial 

00:25 Lot - thriller 

06:00 Detektywi w akcji odc. 107 
 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 7 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 8 - serial
08:00 Drużyna A odc. 1 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial 
10:00 Na patrolu odc. 1 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 2 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 2 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 173 
 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 179
15:00 Detektywi w akcji odc. 174 
 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 144 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 145 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 422 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 423 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 204 - serial 
21:05 Detoks - thriller 
23:05 Wysokie loty - komedia 
00:55 Galileo: Tajemnicze historie 
 odc. 8

06:00 To moje życie! odc. 296 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 63 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19 s. 4 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 20 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 11 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 71 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 12 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 12 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 366 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 367 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial 
20:00 Boski żigolo w Europie - komedia 
21:25 Seksualni, niebezpieczni 
 - komedia 
23:40 Piła VII - horror 
01:20 Najśmieszniejsi odc. 12 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Dezerterzy odc. 81

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Cwał Komedia  

11:00 Kopernik odc. 1 - serial 

12:05 Kopernik odc. 2 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:20 Jańcio Wodnik - dramat 

15:15 Kasztelanka - fi lm 

16:25 Chuligan literacki odc. 81

16:50 Doradcy króla Hydropsa - fi lm 

17:20 Niespotykanie spokojny człowiek 

 - komedia 

18:30 Niepamięć - fi lm 

19:20 Debiut - fi lm 

19:30 Nieprawdopodobnie 

 elastyczny człowiek - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 94

20:05 W upalną noc - dramat 

22:05 Scena klasyczna odc. 21

22:50 Dziennik fi lozofa odc. 143

23:05 Perłowy guzik - fi lm 

00:35 Komornik - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 572
06:55 Odkryć prawdę - fi lm  
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 3
08:30 Ukryte skarby odc. 17
09:05 Korona królów odc. 25 - serial  
09:35 Korona królów odc. 26 - serial  
10:10 Jak było? odc. 11
10:45 Flesz historii 
11:05 Archiwum zimnej wojny odc. 4  
11:35 Co mogą martwi jeńcy - fi lm 
12:45 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 21
13:10 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
13:40 Sensacje XX wieku odc. 68  
14:10 Sensacje XX wieku odc. 69  
14:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 70 - serial 
15:15 Niezwykła broń odc. 4 - serial  
16:20 Zwłoki nieznane - fi lm 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 51 
17:45 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 7 - serial
18:45 Sensacje XX wieku odc. 78 
19:15 Sensacje XX wieku odc. 79 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
20:30 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 3 - fi lm 
21:35 Korona królów odc. 27 - serial 
22:05 Korona królów odc. 28 - serial 
22:35 Spór o historię odc. 40 
23:20 Egzorcyzmy Anneliese Michel 
 - fi lm 
00:30 Miasto skarbów odc. 11 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków - serial 
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty Franciszek i brat Leon 
 - fi lm 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone  
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Przyroda i ludzie  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 12 - fi lm 
13:40 Procesja dziejów 
14:00 Odwagi, ja jestem 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Porady medyczne Bonifratrów 
17:00 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło” 
17:05 Szansa na dziecko 
 - naprotechnologia 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone  
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Superksięga odc. 11 s. 2 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Fundusze Europejskie - dostępne 
 dla wszystkich odc. 3  
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Santkuarium Maryi Matki Słowa 
 w Kibeho w Rwandzie - fi lm  
23:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 

05:45 Na dobre i na złe odc. 708 
 - serial 
06:45 Podróże z historią odc. 12 s. 1 
07:20 Na sygnale odc. 63 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 62
11:25 Rodzinka.pl odc. 90 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1869 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 140 - serial 
14:00 Msza św. Koscioła 
Polskokatolickiego w Lublinie 
14:55 Na dobre i na złe odc. 708 
 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna Perła odc. 14 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 91 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 64 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1869 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1870 
 - serial 
20:45 Szpieg D’83 odc. 5 - serial 
21:45 Zawód: Amerykanin odc. 11 
 - serial
22:40 Za marzenia odc. 11 - serial 
23:35 11 minut - thriller 
01:05 Całe szczęście - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 4 

07:50 Doradca smaku 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2256

10:55 Ukryta prawda odc. 920 - serial 

12:00 Szkoła odc. 572 - serial 

13:00 19+ odc. 273 - serial 

13:30 Szpital odc. 809 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 14 

15:30 Szkoła odc. 573 - serial

16:30 19+ odc. 274 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 921 - serial

18:00 Szpital odc. 810 - serial

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5320

20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej odc. 2685 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 171

21:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 17 

22:30 Jeszcze raz - komedia 

00:35 Ultimatum Bourne’a - fi lm  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 687 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 478 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 479 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 42 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 815 - serial
12:00 Gliniarze odc. 166 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 732 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2698 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 778 - serial
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3639
16:30 Na ratunek 112 odc. 240 - serial
17:00 Gliniarze odc. 230 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2699 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 85 - serial 
20:10 Kobiety bez wstydu - komedia 
22:30 Wyjdź za mnie odc. 10 
23:40 Miłość w Seattle - melodramat
02:00 Tajemnice losu odc. 3004

22:20 Lucyfer 19:00 Policjantki 
i policjanci

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 16:25 Chuligan literacki 13:40 Sensacje XX wieku

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

Agent Malloy trafi a na kurację odwykową do ośrodka 
leczącego wielu funkcjonariuszy policji. Wkrótce 
zaczynają ginąć ludzie. Jake odkrywa, że zabójcą jest 
człowiek, który pozbawił życia jego ukochaną.

Opowieść o kelnerze, który otwiera poradnię 
psychoanalityczną. Piotr nie ma kwalifi kacji. 
Ma za to urok osobisty. To okazja do poznania 
atrakcyjnych kobiet. Piotr radzi sobie z oblężeniem 
gabinetu i sypialni. Niestety, wkrótce jego dobra 
passa może się skończyć.

„Kobiety bez wstydu”
(2016r.) Polsat 20:10

„Detoks”
(2002r.) TV4 21:05



Piątek, 25 maja 2018

17:55 Leśniczówka

05:45 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 250 - serial  
07:15 Komisariat odc. 9 - serial
07:45 Alarm! 
8:00 Wiadomości  
8:10 Pogoda poranna  
8:15 Kwadrans polityczny  
8:40 Jaka to melodia? 
9:15 Ojciec Mateusz odc. 250 - serial  
10:10 Klan odc. 3315  
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 7 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Rok w zagrodzie odc. 1
12:50 24 godziny na bezkresnej pustyni 
 - fi lm 
13:50 Elif odc. 251 - serial 
14:45 Korona królów - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Wiktoria odc. 8 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Leśniczówka odc. 25 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 26 - 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. 34
21:30 Big Music Quiz odc. 12
22:45 Izuagbe Ugonoh 
 - Fred Kassi Boks  
23:35 Ewa Piątkowska - Maria Lindberg 
 Boks  
00:15 Artur Szpilka - Dominik Guinn 
 Boks 

05:20 Ukryta prawda odc. 236 - serial

06:25 Szpital odc. 322 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 41 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie odc. 3 s. 5 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 597 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 42 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 496 - serial

14:55 Szpital odc. 323 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 4 s. 5 

 - serial 

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

19:00 Ukryta prawda odc. 598 - serial

20:00 Willow - fi lm 

22:40 Kongo - fi lm 

00:55 Strzelec odc. 8 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 108 
 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 8 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 9 - serial
08:00 Drużyna A odc. 2 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial 
10:00 Na patrolu odc. 3 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 4 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 3 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial 
13:00 Galileo odc. 686
14:00 Galileo odc. 687
15:00 Detektywi w akcji odc. 175 
 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 146 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 147 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 423 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 424 
 - serial 
20:00 Zagłada - horror 
21:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 201 - serial 
22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 202 - serial 
23:55 Detoks - thriller 
02:00 Tak czy nie 

06:00 To moje życie! odc. 297 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 64 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 20 s. 4 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 12 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 72 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 12 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 12 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 367 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 368 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial 
20:00 13. dzielnica - ultimatum - fi lm 
22:00 Więzienie w ogniu - fi lm 
23:45 Miami Vice - fi lm 
02:20 Dyżur 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:20 Polskie fi lmy amerykańskie 
08:25 Zabawa - fi lm 
08:35 Holden - fi lm 
08:45 Polskie fi lmy amerykańskie 
08:50 Kirk Douglas - fi lm 
08:55 Gorączka mleka - fi lm 
09:10 Polskie fi lmy amerykańskie 
09:15 Morderczy pościg - fi lm 
09:30 Informacje kulturalne 
09:50 Niespotykanie spokojny człowiek 
 - komedia  
11:00 Kopernik odc. 3 - serial 
12:15 Przedwiośnie odc. 1 - serial 
13:10 Studio Kultura - rozmowy 
13:30 Waldbühne 2017 
 - Legendy reńskie 
15:20 Pegaz odc. 74
16:25 Prowokator - fi lm 
18:10 Mury - fi lm 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 92
20:05 Tom - thriller
21:55 Tygodnik kulturalny 
22:45 Dziennik fi lozofa odc. 144
23:05 Młodzi polscy instrumentaliści 
 odc. 7
23:55 W upalną noc - dramat  
01:55 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 573
07:00 Zwłoki nieznane - fi lm  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 4
08:30 Ukryte skarby odc. 18
09:05 Korona królów odc. 27 - serial  
09:35 Korona królów odc. 28 - serial  
10:05 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 6 - serial  
10:35 Podróże z historią odc. 39 s. 4 
11:10 Taśmy bezpieki odc. 51  
11:40 Pocztówka z nieba - fi lm 
12:45 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 106
13:15 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:45 Sensacje XX wieku odc. 78  
14:15 Sensacje XX wieku odc. 79  
14:55 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 71 - serial 
15:35 Opowieść o Indiach odc. 4 - fi lm  
16:40 Jeden z czarnej listy 93 - fi lm 
17:25 Daniel Gabriel Fahrenheit 
17:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 8 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 141 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 142 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 39
20:30 Kulisy II wojny światowej odc. 2 
 - serial
21:35 Korona królów odc. 29 - serial 
22:05 Korona królów odc. 30 - serial 
22:35 Szerokie tory odc. 140
23:15 List biskupów - fi lm 
00:20 Miasto skarbów odc. 12 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 11 s. 2 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:45 Duc in altum 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone  
11:25 Głos Polski 
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 8 - serial 
11:50 Przypowieści Jezusa - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Lato marzeń - fi lm 
13:40 Trzy wyspy - trzy światy - fi lm 
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Jasnogórskie Te Deum 
 Laudamus 966-2016 - fi lm 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
z Koronką do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial
17:00 Serce Afryki - fi lm 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych  
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”  
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu  
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Głos serca odc. 15 - serial 
22:40 Brylant Matki Bożej 
23:30 Macierzyństwo moja kariera 
23:50 Lusaka City of Hope - fi lm 

06:00 Za marzenia odc. 11 - serial 
06:50 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 10 - serial 
07:20 Na sygnale odc. 64 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 63
11:25 Rodzinka.pl odc. 91 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1870 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 141 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie odc. 151
14:25 Zakupy pod kontrolą odc. 9
14:55 Za marzenia odc. 11 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna Perła odc. 15 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 92 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 65 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1870 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1871 
 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 103 s. 8 - serial 
21:45 Rodzinka.pl odc. 237 s. 12 
 - serial 
22:25 La La Poland odc. 5
23:20 Iskander odc. 2 - serial 
00:15 Zawód: Amerykanin odc. 11 
 - serial

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 4 

07:50 Doradca smaku odc. 5

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2257

10:55 Ukryta prawda odc. 921 - serial 

12:00 Szkoła odc. 573 - serial 

13:00 19+ odc. 274 - serial 

13:30 Szpital odc. 810 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 14 

15:30 Szkoła odc. 574 - serial

16:30 19+ odc. 275 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 922 - serial

18:00 Szpital odc. 811 - serial

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5321

20:00 Transformers III - fi lm 

23:15 Mama - horror 

01:25 Kuba Wojewódzki odc. 14 s. 12  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy odc. 688 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 480 

 - serial

09:30 SuperPies odc. 12

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 43 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 816 - serial

12:00 Gliniarze odc. 167 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 733 - serial

14:00 Pierwsza miłość odc. 2699 

 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 779 - serial

15:50 Polska - Korea Południowa 

 Siatkówka  

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich odc. 202 

 - serial 

20:05 Polsat SuperHit Festiwal 2018 

22:05 Polsat SuperHit Festiwal 2018 

00:05 Ciemność rusza do boju - fi lm 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 21:55 Tygodnik kulturalny 08:00 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

20:10 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Gangi podzieliły teren na rewiry.  Muzułmanami 
rządzi Ali-K, czarnymi kieruje Molko, Azjatami 
dowodzi Tao, a przywódcą Latynosów jest Little 
Montana. Szef tajnej policji namawia władze, by 
wyburzyć cały sektor. Bojownik o prawa jego 
mieszkańców i kapitan policji postanawiają 
uchronić dzielnicę przed zagładą.

Nieopodal wioski karłów Willow znajduje w rzece 
porzucone niemowlę. Jest to dziewczynka, która 
według przepowiedni ma położyć kres panowaniu 
czarownicy Bavmordy. Do wioski zbliża się 
niebezpieczeństwo, Willow, aby chronić przybraną 
córkę wyrusza z Madmartiganem w podróż.

„13. dzielnica – ultimatum”
(2009r.) TV Puls 20:00

„Willow”
(1988r.) TVN 7 20:00
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17:25 Jaka to melodia?

05:55 Sprawa dla reportera 
06:55 Weterynarze z sercem odc. 41 
 - 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. 31 
09:35 Rodzinny ekspres odc. 34
10:00 Zakochaj się w Polsce odc. 70
10:30 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 8
10:40 Trzecia połowa odc. 10 - serial  
11:40 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 34
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 10 - serial  
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 184
14:05 Ojciec Mateusz odc. 250 s. 19 
 - serial  
15:05 Wojenne dziewczyny odc. 23 
 - serial  
15:55 Korona królów odc. 82 - serial  
16:25 Korona królów odc. 83 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Od Opola do Opola odc. 7
18:55 Orły Nawałki odc. 7 - serial 
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Trzecia połowa - serial 
20:35 Real Madryt - Liverpool FC 
 Piłka nożna  
20:40 Real Madryt - Liverpool FC 
 Piłka nożna  
23:10 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 8  
23:20 Sunset Park: Gra o wszystko 
 - fi lm 
01:00 Tragiczna pomyłka - thriller 

05:45 Ukryta prawda odc. 237 - serial

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Przyjaciele odc. 42 - serial 

09:25 Przepis na życie odc. 13 s. 4 

 - serial 

10:20 Przepis na życie odc. 1 s. 5 

 - serial 

11:20 Przepis na życie odc. 2 s. 5 

 - serial 

12:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 2 - serial 

13:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 2 - serial 

14:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 2 - serial 

15:20 Książę i ja IV: W krainie słoni

 - komedia 

17:10 Lemur zwany Rollo - komedia 

19:00 Pieniądze to nie wszystko 

 - komedia 

21:25 Kobieta na topie - komedia 

23:15 Od kołyski aż po grób - fi lm 

01:30 Moc magii odc. 140

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 47 - serial
06:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 48 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 49 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 50 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 14 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 15 - serial
09:00 Gryf z krainy ciemności - fi lm 
10:55 Policjantki i policjanci odc. 420 
 - serial 
11:55 Policjantki i policjanci odc. 421 
 - serial 
12:55 Policjantki i policjanci odc. 422 
 - serial 
13:55 STOP Drogówka odc. 180
14:55 Mali agenci II: Wyspa marzeń 
 - fi lm 
17:00 Policjantki i policjanci odc. 423 
 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 424 
 - serial 
19:00 Galileo odc. 688
20:00 Mecenas Lena Barska odc. 18 
 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 203 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 204 - serial 
23:10 Ostatni rycerze - fi lm 
01:35 STOP Drogówka odc. 180

06:00 Skorpion odc. 16 s. 2 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 60 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne odc. 22 

 - serial

08:50 Tajemnice medyczne odc. 23 

 - serial

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 47 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 48 s. 2 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 49 s. 2 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 50 s. 2 - serial 

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 51 s. 2 - serial 

14:40 Syn prezydenta - komedia 

16:40 Taxi III - komedia

18:25 Guardians: Misja superbohaterów 

 - fi lm 

20:00 Ghost Rider - fi lm 

22:05 Wpół do śmierci II - fi lm 

00:00 Uciec, ale dokąd? - fi lm 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 25 - serial

09:05 Historia festiwali opolskich odc. 5

09:55 Odyseja fi lmowa odc. 13 - serial 

11:15 Geograf przepił globus - dramat 

13:20 Którędy po sztukę odc. 65

13:35 Zazdrość i medycyna 

 - melodramat

15:25 Blok. Generacje odc. 6 - fi lm 

16:20 Wydarzenie aktualne 

16:50 Wstęp do fi lmu odc. 76

17:00 Kieszonkowiec - fi lm 

18:20 Dranie w kinie odc. 30

19:00 Legendy rocka odc. 63 - serial 

19:25 Legendy rocka odc. 62 - serial 

20:00 The Social Network - dramat 

22:10 Miuosh i NOSPR 

23:15 Fotograf - thriller 

01:15 The Social Network - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 574
07:00 Wyspiański - Kraków 
 - Melancholia - fi lm 
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 1
08:20 Podwodna Polska odc. 32
09:05 Sposób na Alcybiadesa odc. 2 
 - serial 
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 160
10:40 Wielki Test: Polacy Stulecia 
12:20 Sprint przez historię 
 Przemysława Babiarza odc. 6
12:50 Złoto Jukonu odc. 3 - serial 
13:55 Szerokie tory odc. 95
14:35 Wielka gra odc. 133
15:35 Spór o historię odc. 177 
16:20 Po co ci te chłopy? Rzecz 
 o Karolu Lewakowskim - fi lm 
17:15 Marzyciele odc. 4 - serial 
17:50 U Pana Boga w ogródku odc. 12 
 - serial 
18:45 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 3 - fi lm  
19:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 3 
20:30 Ekstradycja odc. 6 s. 3 - serial
21:40 Ostatni z wachlarza - fi lm 
22:55 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 4 - fi lm 
00:00 Mundial. Gra o wszystko - fi lm 

08:00 Informacje dnia 

08:15 Westerplatte młodych  

08:55 Słowo życia 

 - rozważanie Ewangelii dnia 

09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 

10:00 Informacje dnia 

10:15 Myśląc ojczyzna 

10:30 Święty na każdy dzień 

10:35 Polski punkt widzenia  

11:00 Kropelka radości

12:00 Anioł Pański 

12:03 Informacje dnia 

12:20 Warto zauważyć… 

 w mijającym tygodniu  

12:50 Porady medyczne Bonifratrów 

13:20 Siódmy sakrament  

13:45 Ocalić od zapomnienia 

13:55 Święty na każdy dzień  

14:00 Mama Lima - fi lm 

14:15 Spotkanie Benedykta XVI 

 z rodzinami w Mediolanie 

15:30 Wierzę w Boga 

15:45 Spotkania z ekologią odc. 19

16:00 Informacje dnia 

16:10 Próba wiary - serial

17:00 XIX Pielgrzymka Młodych 

 z Radiem Maryja na Jasną Górę. 

22:00 Znak wiary - fi lm 

23:40 Kartka z kalendarza  

23:45 180 lat na zdrowie - fi lm 

05:40 Koło fortuny 
06:20 Na sygnale odc. 191 - serial 
06:50 Barwy szczęścia odc. 1867 
 - serial 
07:20 Barwy szczęścia odc. 1868 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:55 M jak miłość odc. 1374 - serial 
11:55 M jak miłość odc. 1375 - serial 
12:50 Przeprowadzki zwierząt odc. 2 
 - fi lm 
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 IX Płocka Noc Kabaretowa 2015 
 odc. 2 
16:20 Rodzinka.pl odc. 237 s. 12 
 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę 
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 103 s. 8 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion Teleturniej 
19:35 Lajk! odc. 20, Magazyn 
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka 
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 126
21:35 Czas śmierci odc. 1 - serial 
22:35 Rodzinka.pl odc. 237 s. 12 
 - serial 
23:05 Szpieg D’83 odc. 5 - serial 
00:05 Ścigani - fi lm 

05:35 Mango - Telezakupy  

07:50 Wyjątkowa chwila odc. 6

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1078

11:00 Na Wspólnej odc. 2682 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2683 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2684 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2685 - serial  

12:50 Ugotowani odc. 8 s. 12  

13:50 Druga twarz odc. 1 s. 2 

14:50 Iron Majdan odc. 1

15:50 Domowe rewolucje odc. 1 s. 2 

16:55 Projekt Lady odc. 1 s. 3  

17:55 Tu się gotuje! odc. 11 s. 2

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 17  

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5322

20:00 Poznaj moich rodziców - komedia 

22:25 Pitch Perfect - komedia

00:50 Ring - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:20 Matki w mackach Marsa - fi lm 

09:05 My3 

09:30 My3 

10:05 Ewa gotuje odc. 335

10:35 Nasz nowy dom odc. 80 

11:35 Wyjdź za mnie odc. 10  

12:30 Jaś Fasola odc. 14 - serial 

13:10 Dzień Matki - komediodramat 

15:50 Polska - Rosja Siatkówka  

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 70 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich odc. 81 

 - serial 

20:05 Polsat SuperHit Festiwal 2018 

22:05 Polsat SuperHit Festiwal 2018 

00:05 Dziecko Rosemary - miniserial

10:20 Przepis na życie 13:55 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw

08:00 Wszystkie 
stworzenia duże i małe

10:10 Okrasa łamie 
przepisy

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

Gregowi udało się wkupić w łaski ojca swojej 
narzeczonej. Wspólnie z ukochaną planują wesele. 
Zanim to jednak nastąpi, przyszli teściowie chcą 
poznać rodziców Grega. Narzeczeni zabierają ich 
do domu państwa Fockerów. Okazuje się, że rodzice 
narzeczonego córki prowadzą swobodny styl życia. 

Chłopi z upadłego pegeeru ratują życie 
biznesmenowi, jednocześnie biorąc go do niewoli 
w zamian za duży okup. Gdy jego żona i wspólnik 
nie chcą zapłacić, mężczyzna postanawia zarobić 
żądaną sumę.

„Pieniądze to nie wszystko”
(2001r.) TVN 7 19:00

„Poznaj moich rodziców”
(2004r.) TVN 20:00



Niedziela, 27 maja 2018

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3315  
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojskopolskie.pl 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Ziarno odc. 663 
09:45 Gen innowacyjności odc. 7
10:05 Weterynarze z sercem 
 odc. 42 - serial 
10:40 Leśniczówka odc. 25 - serial  
11:05 Leśniczówka odc. 26 - serial  
11:35 Spotkanie ze świętym odc. 7
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański Transmisja 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:40 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 8
12:50 Błękitna Planeta II 
 odc. 4 s. 1 - serial 
14:00 Sonda II odc. 86
14:25 Droga do Rosji odc. 12
14:50 Korona królów odc. 84 - serial  
15:20 Korona królów - serial
15:55 Nie ma jak u mamy - koncert 
 z okazji Dnia Matki 
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:30 Big Music Quiz odc. 12
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 24 - serial 
21:05 Uziemieni - komedia 
22:50 Od Opola do Opola odc. 7
23:40 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 8
23:50 Między słowami - fi lm 
01:40 Sunset Park: Gra o wszystko 
 - fi lm  

06:00 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 49 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 50 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 51 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 52 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 15 - serial

08:35 Tom i Jerry Show odc. 16 - serial

09:00 Psidol: Razem raźniej - komedia 

10:55 Galileo odc. 687

11:55 Galileo odc. 688

13:00 Mali Agenci 3D: 

 Trójwymiarowy odjazd - fi lm 

14:45 119 dni na Pacyfi ku - dramat 

16:40 Samotny wilk McQuade - fi lm 

19:00 Galileo odc. 689

20:00 Ostatni rycerze - fi lm 

22:25 Mecenas Lena Barska 

 odc. 18 - serial 

23:35 Mgła - horror 

01:35 Zagadkowe zgony odc. 4 - serial 

06:00 Skorpion odc. 17 s. 2 - serial

07:00 Przygody Merlina 

 odc. 3 s. 3 - serial 

08:00 Najśmieszniejsi odc. 12 

09:00 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 6 s. 5 - serial 

09:35 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 7 s. 5 - serial 

10:10 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 8

10:55 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 9

11:35 7 krasnoludków: Las to za mało! 

 Historia jeszcze prawdziwsza 

 - komedia 

13:35 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm 

14:45 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm 

16:00 Syn prezydenta - komedia 

18:00 Matylda Film dla dzieci 

20:00 Transporter: Nowa moc - fi lm 

22:00 Gunman: Odkupienie - fi lm 

00:10 Uwikłana odc. 12 - serial 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 26 - serial

09:05 Skrzypce - osobliwości 

 tworu doskonałego - fi lm 

10:05 Trzeci punkt widzenia odc. 238

10:40 Kwartet Komedia 

12:30 Trędowata - melodramat

14:10 Chuligan literacki odc. 81

14:40 Nienasyceni odc. 26

15:15 Pajace Opera 

16:55 Rzecz Polska odc. 3

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 529

18:15 Majewska - Korcz okrągłe 31 lat 

19:05 „Dopóki śpiewam”. 

 Alicja Majewska 

19:45 Udomowienie - fi lm 

20:00 Karbala Film wojenny 

22:05 Scena alternatywna odc. 61, 

22:35 Trzeci punkt widzenia odc. 238, 

23:15 Penderecki. Droga przez labirynt 

 - fi lm 

00:20 Iggy Pop plays Baloise Session 

06:50 Był taki dzień odc. 575

06:55 Nowe piosenki 

07:55 Non possumus. Prymas 

 Stefan Wyszyński odc. 2 - fi lm 

08:55 Chłop i baba odc. 1 - serial 

09:25 Chłop i baba odc. 2 - serial 

09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 166

10:35 Źródła naszej cywilizacji 

 odc. 4 - fi lm 

11:40 Dzikie Chiny odc. 4 - serial 

12:40 Podróże z historią odc. 39 s. 4  

13:10 Transsyberyjska wyprawa 

 Joanny Lumley odc. 1 - fi lm 

14:20 Szerokie tory odc. 41

14:50 Czy Lucyna to dziewczyna? 

 - komedia 

16:20 Wielka gra odc. 110

17:15 Ex libris 

17:45 Noce i dnie odc. 1 - serial 

18:50 Kulisy II wojny światowej 

 odc. 2 - serial

19:55 Jutro idziemy do kina - dramat 

21:50 Wielki test z historii. 

 Polskie powstania odc. 16

23:30 Śmieciarz odc. 2 - serial 

01:10 Historia świata według 

 Andrew Marra odc. 4 - fi lm  

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:05 Święty na każdy dzień 
08:10 Spotkanie z Magdą Buczek
08:15 Próba wiary - serial 
09:10 Procesja dziejów Reportaż 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”  
10:40 Królestwo rekinów - fi lm 
11:35 Święty na każdy dzień 
11:40 Petra - tajemnicze miasto 
12:00 Anioł Pański 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:00 Jestem Gabriel - fi lm 
15:35 Kartka z kalendarza  
15:40 Jerash - starożytne 
 miasto Jordanii 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone  
19:25 Retrospekcja 
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Cuda Jezusa - serial 
22:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
22:30 Adoracja w Kalkucie - fi lm 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 Ojcostwo - polecam 

05:40 Koło fortuny 
06:15 Barwy szczęścia odc. 1869 
 - serial 
06:50 Barwy szczęścia odc. 1870 
 - serial 
07:20 Barwy szczęścia odc. 1871 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:30 Zadziwiający świat chrząszczy 
 - fi lm 
11:35 Droga do Rosji odc. 11
12:15 Vera Cruz Western 
14:00 Familiada Teleturniej 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Kocham Cię, Polsko! odc. 127
16:50 Bake off - Ale przepis odc. 1
17:10 Na dobre i na złe odc. 708 
 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:30 PKO Bydgoski Festiwal Biegowy 
 Magazyn lekkoatletyczny 
18:35 Za marzenia odc. 11 - serial 
19:30 Zakupy pod kontrolą odc. 10
20:05 Ścigani - fi lm 
21:50 Krew i chwała - dramat 
23:50 Trzy minuty 21:37 - dramat 
02:10 Obce ciało - melodramat

05:45 Mango - Telezakupy  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1079

11:00 Iron Majdan odc. 2

12:00 Co za tydzień odc. 851

12:40 36,6 °C odc. 1 s. 3

13:45 Kopciuszek. W rytmie miłości 

 - komedia 

15:40 Na ratunek wielorybom 

 - melodramat

17:50 Wyjątkowa chwila odc. 7

18:00 Ugotowani odc. 9 s. 12 

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5323

20:00 Armageddon - fi lm 

23:10 Transformers III - fi lm 

02:20 Sekrety lekarzy odc. 1 s. 4  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 7 - serial

08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 8 - serial 

08:45 Muppety - komedia 

10:55 Bella i Sebastian - fi lm 

13:05 Uniwersytet Potworny - fi lm 

15:25 Studio Sport 

15:50 Polska - Kanada Siatkówka  

18:05 Studio Sport 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Państwo w państwie odc. 274

20:05 Polsat SuperHit Festiwal 2018 

00:05 Ocalony - dramat 

05:40 Ukryta prawda odc. 238 - serial

06:45 Mango - Telezakupy  

08:50 Biuro odc. 5 - serial 

09:20 Biuro odc. 6 - serial  

09:50 Przyjaciele odc. 43 - serial 

10:20 Przepis na życie odc. 3 s. 5 - serial 

11:20 Przepis na życie odc. 4 s. 5 - serial 

12:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 2 - serial 

13:15 Dr House odc. 1 s. 1 - serial  

14:15 Agent Cody Banks - komedia

16:25 Willow - fi lm 

19:00 Lucyfer odc. 13 s. 2 - serial 

20:00 Infi ltracja - thriller 

23:15 Strzelec odc. 9 - serial

00:10 Ninja zabójca - fi lm 

10:20 Przepis na życie 10:55 Galileo

09:00 Co ludzie powiedzą? 14:10 Chuligan literacki 09:55 Okrassa łamie 
przepisy

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

Francja, rok 1943. Sebastian mieszka z dziadkiem 
w alpejskiej wiosce. Podczas włóczęgi po górach 
chłopiec spotyka bezpańskiego owczarka. Oswaja 
psa i nadaje mu imię Bella.

Alain i Valérie są rozwiedzeni i się nie znoszą. 
Czeka ich spotkanie na ślubie córki w małej greckiej 
wiosce, dokąd wybierają się samolotem. Niestety, 
dochodzi do potężnej erupcji i wulkanu, która 
paraliżuje ruch lotniczy. Jeśli byli małżonkowie 
mają zdążyć na ceremonię, muszą powstrzymać 
nienawiść i kontynuować podróż.

„Uziemieni”
(2013r.) TVP1 21:05

„Bella i Sebastian”
(2013r.) Polsat 10:55



Poniedziałek, 28 maja 2018

18:00 Klan

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 251 - serial  
07:20 Komisariat odc. 10 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Jaka to melodia? 
09:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 10 - serial  
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 63 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda Pogoda 
12:35 Błękitna Planeta II odc. 4 - serial  
13:50 Elif odc. 252 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy odc. 184
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Leśniczówka odc. 25 - serial  
16:15 Leśniczówka odc. 26 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3316 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Moja córeczka - spektakl
22:00 Warto rozmawiać  
22:55 Program sportowy 
23:25 Panamskie kwity: 
 przekręt stulecia - fi lm 
00:35 Uziemieni - komedia 

06:25 Szpital odc. 323 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 42 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 4 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 598 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 43 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 497 - serial

14:55 Szpital odc. 324 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 5 s. 5 - serial 

17:55 Dr House odc. 2 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 599 - serial

20:00 Dziewczyna Hitchcocka - dramat 

21:55 Uprowadzona odc. 1 s. 1 - serial

22:55 Przygoda na Antarktydzie - fi lm 

01:30 Moc magii odc. 142

06:00 Detektywi w akcji odc. 109 
 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 9 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 10 - serial
08:00 Drużyna A odc. 3 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial 
10:00 Na patrolu odc. 5 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 6 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 4 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 176 
 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 104
15:00 Detektywi w akcji odc. 177 
 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 148 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 149 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 424 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 425 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 205 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 2 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial 
22:00 Galileo odc. 688
23:00 Galileo odc. 689
00:05 Firefi ght - horror 

06:00 To moje życie! odc. 298 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 65 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 s. 4 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 22 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 12 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 73 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 12 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 12 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 368 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 369 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 52 s. 2 - serial 
20:00 S.W.A.T. Jednostka Specjalna 
 - fi lm 
22:15 13. dzielnica - ultimatum - fi lm 
00:15 Seksualni, niebezpieczni 
 - komedia 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Rzecz Polska odc. 3

8:35 Prawdziwie magiczny sklep - fi lm 

9:15 Prowokator - fi lm 

11:00 Przedwiośnie odc. 2 - serial 

12:05 Przedwiośnie odc. 3 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:20 Odwiedziny o zmierzchu - nowela 

13:50 Drżące trąby - fi lm 

14:00 Weiser - dramat 

15:50 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 529

16:45 Grający z talerza - fi lm 

18:40 United Kingdom of Pop - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Safari - fi lm 

21:40 Karbala - fi lm

23:45 Życie rodzinne 

23:50 Irytujące buczenie lodówki - fi lm 

00:00 Nalepioki - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 576
07:00 Jeden z czarnej listy 93 - fi lm  
07:45 Krótki fi lm o fl adze - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 5
08:35 Ukryte skarby odc. 19
09:05 Korona królów odc. 29 - serial  
09:35 Korona królów odc. 30 - serial  
10:15 Złoto Jukonu odc. 3 - serial  
11:10 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 39
11:45 Operacja Himmler - dramat 
13:10 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 53 - serial 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 141 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 142 
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 34 - serial 
14:55 Spór o historię odc. 11 
15:40 Transsyberyjska wyprawa 
 Joanny Lumley odc. 1 - fi lm  
16:40 Koło historii odc. 59 
17:10 Ex libris Magazyn 
17:35 Flesz historii Magazyn 
17:55 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 9 - serial
18:55 Sensacje XX wieku odc. 71 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 4 - serial 
21:20 Korona królów odc. 31 - serial 
21:50 Korona królów odc. 32 - serial 
22:30 Famadihana. Spotkanie 
 życia i śmierci odc. 1
23:30 Riese - tajemnice wykute w skale 
00:50 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 5

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:30 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone  
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Młodzi światu 
11:45 Kartka z kalendarza 
11:50 Retrospekcja  
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Jestem gotowy na wszystko... 
 - fi lm  
13:05 Adoracja w Kalkucie - fi lm  
13:15 Kartka z kalendarza  
13:20 Koncert życzeń  
14:10 Błogosławiony czas - Komańcza 
 - fi lm 
14:40 Papież rodem z Bawarii - fi lm 
15:35 Misyjna Eucharystia w Gahunga 
 - fi lm 
15:45 Święty na każdy dzień  
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień  
17:25 Kartka z kalendarza  
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w parafi i pw. NMP Matki Kościoła 
 w Białymstoku. 
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
22:10 Dziesięć przykazań odc. 75 
 - serial 
23:05 Tajemnica tajemnic - fi lm 

05:25 Koło fortuny 
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 103 s. 8 - serial 
07:00 Coś dla Ciebie odc. 141
07:20 Na sygnale odc. 65 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 64
11:25 Rodzinka.pl odc. 92 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1871 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 142 - serial 
14:00 Zadziwiający świat chrząszczy 
 - fi lm 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 103 s. 8 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna Perła odc. 16 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 93 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 66 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1871 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1872
 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 37
20:50 M jak miłość odc. 1376 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:50 Za marzenia odc. 12 - serial 
22:50 Tylko jedno spojrzenie 
 odc. 4 - serial 
00:00 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 291 s. 14 - serial 

05:50 Uwaga! odc. 5323

06:15 Mango - Telezakupy  

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 13 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 13

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2258

10:55 Tu się gotuje! odc. 11 s. 2

11:00 Ukryta prawda odc. 922 - serial 

12:00 Szkoła odc. 574 - serial 

13:00 19+ odc. 275 - serial 

13:30 Szpital odc. 811 - serial 

14:30 Efekt domina odc. 3 s. 5

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 14 

16:00 Szkoła odc. 289 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 547 - serial

18:00 Szpital odc. 433 - serial

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5324

20:10 Doradca smaku odc. 11

20:15 Na Wspólnej odc. 2686 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 60

21:30 Projekt Lady odc. 2 s. 3 

22:30 Sekrety lekarzy odc. 2 s. 4 

23:30 Armageddon - fi lm  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 689 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 481 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 483 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 44 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 817 - serial
12:00 Gliniarze odc. 168 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 734 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2699 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 780 - serial
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3640
16:30 Na ratunek 112 odc. 61 - serial
17:00 Gliniarze odc. 111 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2700 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 59 - serial 
20:10 Ocalony - dramat  
22:45 Najwyższy wyrok - fi lm 
00:50 Ewolucja planety małp - fi lm 

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

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

18:35 Rodzinka.pl 12:00 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Hitchcock powierza Tippi główną rolę w swoim 
fi lmie „Ptaki”. Niedoświadczona bohaterka staje 
się marionetką w rękach mistrza. Zakochany w niej 
reżyser naprzykrza się aktorce. Jej ciągłe odmowy 
frustrują, postanawia się zemścić. 

Czerwiec 2005 r., Afganistan. Operacja Navy SEALs 
ma na celu identyfi kację talibskiego przywódcy. 
Wszystko układa się dobrze do momentu, gdy trzej 
pasterze znajdują kryjówkę komandosów.

„Ocalony”
(2013r.) Polsat 20:10

„Dziewczyna Hitchcocka”
(2012r.) TVN 7 20:00



Wtorek, 29 maja 2018

09:15 The Wall. 
Wygraj marzenia

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 252 - serial  
07:15 Komisariat odc. 11 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
008:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 34
10:05 Klan odc. 3316  
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 64 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 To się opłaca 
12:50 Zimowa wyprawa 
 puchacza śnieżnego - fi lm 
13:45 Elif odc. 253 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Miłość nad fi ordem: 
 W świecie kobiet - dramat 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3317 
18:30 Trzecia połowa odc. 2 - 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. 7 - serial 
21:50 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 11 - serial 
22:50 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 10 - serial 
23:45 Program sportowy 
00:20 Labirynt odc. 5 s. 1 - serial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1137 - serial

06:25 Szpital odc. 324 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 43 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 5 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 599 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 44 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 498 - serial

14:55 Szpital odc. 325 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 6 s. 5 - serial 

17:55 Dr House odc. 3 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 600 - serial

20:00 Aeon Flux - fi lm 

21:55 I stanie się koniec - fi lm 

00:25 American Horror Story: Asylum 

 odc. 13 s. 2 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 110 - 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 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial  

10:00 Na patrolu odc. 7 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 8 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 5 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 178 

 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 105

15:00 Detektywi w akcji odc. 179 

 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 150 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 151 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 425 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 426 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

odc. 206 - serial 

21:00 Konspiracja Echelon - thriller 

23:15 Bez odwrotu - fi lm 

01:20 STOP Drogówka odc. 180

06:00 To moje życie! odc. 299 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 66 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 52 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 22 s. 4 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 23 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 12 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 74 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 12 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 12 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 369 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 370 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 52 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial 
20:00 Wpół do śmierci II - fi lm 
21:50 Więzienie w ogniu - fi lm 
23:40 Piła VII - horror 
01:20 Wikingowie odc. 19 s. 4 - serial 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Wydarzenie aktualne 

08:40 Informacje kulturalne 

09:05 Grający z talerza - fi lm  

11:00 Przedwiośnie odc. 4 - serial 

12:05 Przedwiośnie odc. 5 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:25 Wino truskawkowe 

 - komediodramat 

15:30 Tygodnik kulturalny 

16:25 Alicja - komedia 

18:20 Bracia - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Na dnie - spektakl 

22:35 Dezerterzy odc. 82

23:10 Dziennik fi lozofa odc. 146

23:20 Wesele w Sorrento - komedia 

01:25 Tato - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 577
07:00 Barbara Bittnerówna 
 - legenda baletu - fi lm 
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 6
08:40 Ukryte skarby odc. 20
09:10 Korona królów odc. 31 - serial  
09:40 Korona królów odc. 32 - serial  
10:15 Daniel Gabriel Fahrenheit  
10:40 Czy Lucyna to dziewczyna? 
 - komedia  
12:05 Marzyciele odc. 4 - serial 
12:40 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
13:15 Sensacje XX wieku odc. 71  
14:10 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 86 - serial 
14:35 Akcja „Pensjonat” 
15:20 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 4 - serial  
16:20 Kapłan z Suchedniowa - fi lm 
17:15 Archiwum zimnej wojny odc. 5 
17:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 10 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 124 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 125 
19:55 Jak było? odc. 12
20:35 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
21:05 Klub profesora Tutki odc. 11 
 - serial 
21:15 Krótka historia odc. 24 
21:25 Korona królów odc. 33 - serial 
22:00 Korona królów odc. 34 - serial 
22:35 Bałtycki poker. W co gra Putin? 
 - fi lm 
23:40 Szczęśliwego Nowego Jorku 
 - komediodramat 
01:25 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 6

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:40 Świadkowie - serial 
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej  
10:45 Zew natury 
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Grunt to droga odc. 2
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Kreacja czy ewolucja? - fi lm 
13:20 W służbie odkupienia 
 - redemptoryści polscy 
 w okowach dwóch totalitaryzmów 
13:20 W służbie odkupienia 
 - redemptoryści polscy 
 w okowach dwóch totalitaryzmów 
14:05 Dziesięć przykazań odc. 75 
 - serial  
15:00 Blisko nieba - papieże 
 a Górna Adyga - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki 
17:00 Głos z Brukseli odc. 2
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Każdy maluch to potrafi 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Ukamienowanie Sorai M. 
 - dramat 

05:30 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość odc. 1376 - serial 
07:00 Droga zbawienia 
07:20 Na sygnale odc. 66 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 65
11:25 Rodzinka.pl odc. 93 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1872 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 143 - serial 
14:00 Cuda z odzysku - urządź 
 mieszkanie za darmo odc. 3
14:55 M jak miłość odc. 1376 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna Perła odc. 17 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 94 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 67 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1872 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1873 
 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 12 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1377 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
23:00 Biegacze - fi lm 
00:20 La La Poland odc. 5

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 11

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2259

10:55 Ukryta prawda odc. 547 - serial 

12:00 Szkoła odc. 289 - serial 

13:00 Szpital odc. 433 - serial 

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 1 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 14 

16:00 Szkoła odc. 290 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 548 - serial

18:00 Szpital odc. 434 - serial

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5325

20:10 Doradca smaku odc. 15

20:15 Na Wspólnej odc. 2687 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 61

21:30 Efekt motyla Thriller 

23:50 Superwizjer odc. 1132

00:25 Tu się gotuje! odc. 11 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 690 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 484 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 485 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 45 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 818 - serial
12:00 Gliniarze odc. 169 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 735 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2700 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 781 - serial
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3641
16:30 Na ratunek 112 odc. 62 - serial
17:00 Gliniarze odc. 112 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2701 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 170 - serial 
20:10 Ewolucja planety małp - fi lm  
23:00 8 mm - thriller 
01:40 Ciacho - komedia 

06:25 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 15:30 Tygodnik kulturalny 08:10 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

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

Burke i Twitch odsiadują wyroki w więzieniu. Zakład 
opanowany jest przez gangi. W więzieniu wybucha 
bunt, gdy w budynku znajdują się odwiedzające 
więźniów rodziny. Wśród zakładników znajdują się 
narzeczona Twitcha i córka Burke’a. Dwaj więźniowie 
muszą zjednoczyć siły i ocalić życie swoje bliskich.

20-letni Evan Treborn, od dziecka mający problemy 
z pamięcią, przez lata prowadził szczegółowe 
dzienniki. Pewnego dnia odkrywa, że notatki są czymś 
więcej niż wspomnieniami.

„Efekt motyla”
(2004r.) TVN 21:30

„Wpół do śmierci II”
(2007r.) TV Puls 20:00



Środa, 30 maja 2018

08:40 Jaka to melodia?

05:45 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 253 - serial  
07:20 Komisariat odc. 12 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Wojenne dziewczyny odc. 24 
 - serial  
10:10 Klan odc. 3317  
11:05 Doktor Quinn odc. 8 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Dzika Sri Lanka odc. 1 - serial 
13:50 Elif odc. 254 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Miłość nad fi ordem: 
 W świecie kobiet - dramat 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3318 
18:30 Trzecia połowa odc. 3 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:25 Trzecia połowa odc. 11 - serial 
20:55 Wielki test o wakacjach 
22:35 Ocaleni odc. 10 
23:40 Orły Nawałki odc. 7 - serial  
0:10 Program sportowy 

05:20 Ukryta prawda odc. 240 - serial

06:25 Szpital odc. 325 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 44 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie odc. 6 s. 5 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 600 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 45 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 499 - serial

14:55 Szpital odc. 326 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 7 s. 5 

 - serial 

17:55 Dr House odc. 4 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 601 - serial

20:00 Lot - thriller 

22:55 Magazyn UEFA 

 Champions League odc. 9

23:30 Człowiek na linie - fi lm 

01:35 Moc magii odc. 144

06:00 Detektywi w akcji odc. 111 - 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. 11 - serial  

10:00 Na patrolu odc. 9 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 10 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 6 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 12 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 180 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 180

15:00 Detektywi w akcji odc. 181 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 152 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 153 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 426 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 427 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 207 - serial 

21:00 Radiowóz - fi lm 

22:55 Anakonda III: Potomstwo - thriller 

00:50 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 10

06:00 To moje życie! odc. 300 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 67 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 23 s. 4 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 24 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 12 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 75 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 12 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 12 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 370 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 373 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial
 20:00 Aleksander - dramat 
23:35 Zakon - fi lm 
01:10 Wikingowie odc. 20 s. 4 - serial 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Dzika muzyka odc. 19, 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Alicja - komedia 

11:00 Przedwiośnie odc. 6 - serial 

12:00 Quo vadis? odc. 1 - serial 

12:55 Studio Kultura - rozmowy 

13:20 Pajęczarki -  komedia 

15:20 Zawodowcy - fi lm 

16:10 Dranie w kinie odc. 30

16:50 Braciszek - fi lm 

18:40 Mój ojciec Staś - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wiatr buszujący w jęczmieniu 

 - dramat 

22:15 Pegaz odc. 75

23:10 Dziennik fi lozofa odc. 147

23:25 Jedna scena 

23:40 Wesele - komediodramat 

01:35 Performance odc. 80

06:50 Był taki dzień odc. 578
07:00 Kapłan z Suchedniowa - fi lm  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 7
08:30 Ukryte skarby odc. 21
09:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 37 - serial 
09:10 Korona królów odc. 33 - serial  
09:40 Korona królów odc. 34 - serial  
10:20 Dzikie Chiny odc. 4 - serial  
11:15 Spór o historię odc. 35 
11:55 Opowieść o Indiach odc. 5 - fi lm 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 124  
14:00 Sensacje XX wieku odc. 125  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 1 - serial 
15:05 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 28 - serial 
15:25 Bałtycki poker. W co gra Putin? 
 - fi lm  
16:30 Czy warto było tak żyć - fi lm 
17:15 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 11 - serial 
17:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 11 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 194 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 114 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Najdziwniejsza broń na świecie 
 odc. 5 - fi lm 
21:25 Korona królów odc. 35 - serial 
21:55 Korona królów odc. 36 - serial 
22:30 Dziewczęta z Auschwitz - fi lm 
23:35 Oda do radości - dramat 
01:45 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 7

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Każdy maluch to potrafi 
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień 
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 56 - serial 
11:15 Hwange 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Sanktuarium Matki Bożej 
 Pocieszenia w Leżajsku - fi lm 
14:45 Joanna d’Arc. 
 Pod sztandarami wiary - fi lm 
15:40 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Drabina Jakubowa - serial 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Sobowtór - fi lm 
23:45 Nad Jeziorem Malawi - fi lm 

5:25 Koło fortuny 
6:05 M jak miłość odc. 1377 - serial 
6:55 Pożyteczni.pl 
7:20 Na sygnale odc. 67 - serial 
7:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 66
11:25 Rodzinka.pl odc. 94 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1873 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 144 - serial 
14:00 Las Bawarski - rozległy, mroczny, 
 czarodziejski - fi lm 
14:55 M jak miłość odc. 1377 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna Perła odc. 18 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 95 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 68 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1873 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1874 
 - serial 
20:45 Na dobre i na złe odc. 709 
 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 192 - serial 
22:20 Na sygnale odc. 193 - serial 
22:50 Każdy chce być Włochem 
 - komedia 
00:45 Rodzinka.pl odc. 237 s. 12 
 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 15

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2260

10:55 Ukryta prawda odc. 548 - serial 

12:00 Szkoła odc. 290 - serial 

13:00 Szpital odc. 434 - serial 

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 2 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 14 

16:00 Szkoła odc. 291 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 549 - serial

18:00 Szpital odc. 435 - serial

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5326

20:10 Doradca smaku odc. 16

20:15 Na Wspólnej odc. 2688 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 62, Teleturniej 

21:30 Jack, pogromca olbrzymów - fi lm 

23:55 Książę w Nowym Jorku 

 - komedia 

02:15 Ugotowani odc. 9 s. 12  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 691 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 486 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 487 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 46 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 819 - serial
12:00 Gliniarze odc. 170 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 736 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2701 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 782 - serial
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3642
16:30 Na ratunek 112 odc. 63 - serial
17:00 Gliniarze odc. 113 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2702 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich odc. 239 
 - serial 
20:10 Ciacho - komedia  
22:45 30 minut lub mniej - komedia
00:20 Ruby Sparks - komedia 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 08:15 Dzika muzyka 13:30 Sensacje XX wieku

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

Aleksander Wielki spełnił oczekiwania chorobliwie 
ambitnej matki i stał się niekwestionowanym władcą 
starożytnego świata. Obszar pod jego panowaniem 
rozciągał się od Grecji po Indie.

Uzależniony od alkoholu pilot mimo awarii maszyny 
bezpiecznie ląduje, ratując życie 96 osobom. Grozi 
mu więzienie, bo okazuje się, że znajdował się pod 
wpływem substancji odurzających.

„Aleksander”
(2004r.) TV Puls 20:00

„Lot”
(2012r.) TVN 7 20:00
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 temperatura: 23 12 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1016 1017 hPa
 wiatr: 8 13 km/h 

 temperatura: 24 13 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1018 1022 hPa
 wiatr: 16 21 km/h 

 temperatura: 22 14 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1024 1025 hPa
 wiatr: 25 19 km/h 

 temperatura: 22 12 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1027 1028 hPa
 wiatr: 14 13 km/h 

 temperatura: 23 12 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1028 1026 hPa
 wiatr: 13 11 km/h 

 temperatura: 24 13 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1024 1015 hPa
 wiatr: 11 12 km/h 

 temperatura: 26 15 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1011 1010 hPa
 wiatr: 13 12 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Ciecierzyca z kurczakiem w pomidorach
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I Technikum Żywienia i Usług 

Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
250 g ciecierzycy
250 g piersi z kurczaka
220g pomidorów krojonych
cebula
ząbek czosnku
pół łyżeczki bazylii
1 łyżeczka słodkiej papryki 
mielonej
cukier, sól, pieprz
olej

Sposób wykonania:

Ciecierzycę moczyć w wodzie 
przez 12 godzin. Po namocze-
niu ugotować w lekko osolonej 
wodzie z moczenia (ok. 45 min.) 
z dodatkiem łyżeczki masła. Ce-
bulę pokroić w kostkę i zeszklić 
na oleju, następnie dodać pokro-
jonego kurczaka doprawionego 
pieprzem i solą, usmażyć. Dodać 
pomidory, sprasowany czosnek, 
bazylię, słodką paprykę, łyżeczkę 
cukru. Całość dusić przez 10 min. 
Ugotowaną cieciorkę dodać do 
przygotowanego sosu, dokładnie 
wymieszać i zagotować. 

Smacznego!
Justyna Wilk
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organizację kajakowych imprez 
integracyjnych oraz jedyny w re-
gionie program dla najmłodszych 
kajakarzy.

Po pierwsze sprzęt
Na Malinowej Stanicy znaj-

dziemy liczną flotę nowych (rok 
produkcji 2018) kajaków poli-
etylenowych. Jest ponad 50 szt. 
zupełnie nowych rodzinnych 
dwójek, z trzecim siedzeniem 
dla dziecka, przeznaczonych 
do rekreacyjnego pływania po 
rzekach, jeziorach i morskich 
wodach przybrzeżnych. Szero-
kie dno z wewnętrznymi kilami 
oraz wygodne siedzenia z wy-
sokimi oparciami pozwalają na 
bezpieczne i wygodne podróżo-

wanie nawet początkującym ka-
jakarzom. Kajaki wyposażone są 
w dwa komfortowe siedzenia ze 
składanymi oparciami, środkowe 
siedzenie dla dziecka, siatkę na 
dziobie, olinowanie na rufie i ko-
rek spustowy.

- Do celów szkoleniowych na 
stawie wykorzystujemy też kaja-
ki polietylenowe Sprinter – mówi 
Rafał Malinowski. - To wygodne 
dwójki o składanych siedzeniach 
i wysokich burtach, które chro-
nią przed dostaniem się do nich 
wody. Sprinter został również 
precyzyjnie wyprofilowany, by 
można było nim łatwo sterować 
i utrzymywać właściwy kieru-
nek płynięcia. Naszymi kajaka-

mi prawdopodobnie nikomu nie 
uda pobić się rekordu prędkości. 
Chociaż tym, którzy będą pró-
bowali, szczerze tego życzymy. 
Sprzęt dobieraliśmy pod kątem 
bezpieczeństwa, przydatności do 
rodzinnych spływów w tempie 
niezakłócającym relaksu i ciesze-
nia się pięknem natury. 

Dla chętnych chcących po-
pływać niekoniecznie kajakiem 
stanica ma też rower wodny. 
Jest to Rainbow Pelikan, którego 
możliwości można wykorzystać 
na zbiorniku wodnym. Do dyspo-
zycji są też bardzo dobre, lekkie 
wiosła kajakowe oraz certyfiko-
wane kamizelki ratunkowe i ase-
kuracyjne w różnych rozmiarach.

Malinowa Stanica w Kupnie 
(gmina Wąpielsk) powstała w tym 
roku i już cieszy się popularno-
ścią. Od czego się zaczęło? - Kilka 
lat temu wraz z grupą przyjaciół 
zorganizowaliśmy spływ kaja-
kowy z Brodnicy na nasze łąki 
w Kupnie – mówi Marta Mali-
nowska. - Za pieniądze ze składki 
wypożyczyliśmy kajaki, busy. Po 
spływie urządziliśmy „Pokaja-
kówkę”. Było ognisko, kiełbaski 
z rusztu, pieczone ziemniaki, 
chleb ze smalcem, kawa z droż-
dżówką, gra w siatkówkę „łąkową”, 
łowienie ryb w stawach, karaoke 
i …tańce. Nocowaliśmy w namio-
tach i po wspólnym śniadaniu 
rozjechaliśmy się. Tak wtedy nam 

to fajnie i, nie ukrywam, tanio 
wyszło, że do udziału w spływach 
w następnych latach zgłaszali się 
kolejni chętni. W zeszłym roku 
płynęło nas ponad 100 osób. Do-
datkowych 50 dojechało na „Po-
kajakówkę”. No i kolejny raz było 
super. Wtedy zrodził się pomysł, 
żeby zrobić coś stałego.

W tym roku, zachęcani przez 
przyjaciół i znajomych właściciele 
postanowili umożliwić korzystnie 
z tej relaksującej formy aktyw-
ności fizycznej większej grupie 
osób. No i stało się, powstała Ma-
linowa Stanica. Prócz pakietów 
„wszystko wliczone w cenę”, ofe-
ruje ona również wypożyczenie 
sprzętu bez dodatkowych usług, 

Czas na kajaki
REKREACJA  Aktywny wypoczynek po sąsiedzku? Świetnie sprawdzą się kajaki. Prezentujemy nowo wy-
posażoną stanicę nad Drwęcą, z położonym obok zbiornikiem wodnym, gdzie pierwsze kroki w kajakar-
stwie mogą stawiać najmłodsi

9.00-10.45 przyjmowanie uczestników w Malinowej Stanicy (możliwość usta-•	
wienia namiotu, rozejrzenia się po okolicy, wędkowania itp.)
10.15 poranna kawa w Malinowej Stanicy•	
11.00 wyjazd autokaru z Kupna (Malinowa Stanica)•	
11.30 odprawa i wypożyczanie sprzętu (Brodnica, Przystań Zakole Drwę-•	
cy).
11.45-12.15 wypuszczanie kajaków na rzekę•	
17.00-19.00 obiór sprzętu w Kupnie (Malinowa Stanica)•	
17.00-19.30 posiłek „po robocie”•	
17.00 – do bólu siatkówka, badminton, łowienie ryb itp.•	
19.00 konkurs kajakarski•	
20.00-24.00 ognisko•	
20.00-24.00 „Pokajakówka” karaoke, potańcówka. Poranek dnia następnego •	
– kawa, herbata i ciastko na dobry dzień. Tym, którzy nie mają dość i chcą dnia 
następnego kontynuować swoją przygodę, gospodarze proponują wypoży-
czenie kajaka, przyłączenie się do kajakarzy korzystających z oferty „Poranek 
na Drwęcy” i popłynięcie do Golubia-Dobrzynia.

Poranek na Drwęcy
Start i meta: Golubska Starówka dla grup min. 15 osób. Spływ w niedzielę.

9.15 wyjazd autokaru z Golubia-Dobrzynia (z Rynku Golubskiego)•	
9.45 poranna kawa w Malinowej Stanicy•	
10.15 odprawa i wypożyczanie sprzętu•	
10.30-11.00 wypuszczanie kajaków na rzekę•	
16.00-18.00 obiór sprzętu w Golubiu-Dobrzyniu (okolice Rynku Golubskiego)•	

W samo południe z Brodnicy
Start i meta: Kupno 17, 87-337 Wąpielsk, dla grup min. 15 osób. Spływ w niedzielę.

10.15 poranna kawa w Malinowej Stanicy•	
11.00 wyjazd autokaru z Kupna (Malinowa Stanica)•	
11.30 odprawa i wypożyczanie sprzętu (Brodnica, Przystań Zakole Drwęcy)•	
11.45-13.00 wypuszczanie kajaków na rzekę•	
17.00-19.00 obiór sprzętu w Kupnie (Malinowa Stanica)•	

Dla firm
Malinowa Stanica organizuje spływy firmowe połączone z imprezą integracyjną 
przygotowaną indywidualnie dla każdego klienta. Zapewnia:

 nowoczesny sprzęt kajakowy i profesjonalną kadrę,•	
 transport,•	
 biesiadę,•	
 karaoke,•	
 imprezę taneczną,•	
 niebanalne konkursy i gry terenowe,•	
 miejsce biwakowe lub rezerwację w hotelu (np. możliwość spania na zamku •	
w Golubiu-Dobrzyniu)
 obsługę fotograficzną,•	
 na życzenie klienta asekurację ratownika i opiekę przewodnika.•	

PRogRAm All InClusIvE:
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All Inclusive, czyli 
kajaki na bogato 
Wypożyczanie kajaków połą-

czone z biesiadą to superoferta 
Malinowej Stanicy dla osób, które 
chcą spędzić czas na łonie natury 
i ograniczyć do minimum przy-
gotowania. 

- Naszą przygodę zaczynamy 
w sobotę rano – mówi Rafał Ma-
linowski. - Spotykamy się w Kup-
nie, gdzie zostawiamy pojazdy 
i mamy czas na poranną kawę, 
po której wyjeżdżamy z Malino-
wej Stanicy do Brodnicy. Tam wy-
pożyczany jest sprzęt i płyniemy 
do Kupna. Po wysiłku fizycznym 
kajakarzom należy się relaks … 
i biesiada. My się wszystkim zaj-

miemy.
Gospodarze rozpalają ogni-

sko i rozpoczyna się zabawa, 
podczas której przy dźwiękach 
muzyki uczestnicy najedzą się do 
syta, pośpiewają karaoke i mogą 
potańczyć. 

- Można u nas również łowić 
ryby, pograć w siatkówkę czy bad-
mintona – dodaje Malinowski. - 
Możemy przygotować na stawie 
superkonkurs kajakowy z nagro-
dami. W trakcie trwania biesia-
dy jest możliwość popływania 
rowerem wodnym i kajakami po 
stawie. Po spędzonej nocy, rano 
budzimy gości herbatą i pachną-
cą kawą.

Dzieci też mogą pływać

Oprócz oferty All Inclusive, 
Malinowa Stanica proponuje nie-
dzielne spływy o poranku z Golu-
bia-Dobrzynia, spływy z Brodni-
cy, spływy indywidualne, ofertę 
dla firm, ale także coś dla milu-
sińskich. Nasze pociechy również 
mogą aktywnie spędzić czas, za-
poznać się z kajakiem i stawiać 
pierwsze kroki w pływaniu.

- Jest możliwość popływa-
nia kajakami z dziećmi po sta-
wie (długość 130 m, maksymalna 
głębokość stawu to 1,5 m – mówi 
Rafał Malinowski. - Zaczynamy 
od integracji. Przygotujemy ani-
macje i zabawy przy muzyce. 
Potem ruszamy ku przygodzie, 
czyli szukamy skarbów ukry-

tych w Malinowej Stanicy. Każdy 
uczestnik dostaje indywidualną 
mapę, która pomoże mu odna-
leźć kajakarski prowiant.

Po rywalizacji przychodzi 
czas, by wypłynąć na głębokie 
wody. Pobierany jest sprzęt. Po 
odprawie uczestnicy ruszają na 
staw, na którym ustawiony jest 
„szalony slalom”. Dzieci mogą też 
łowić ryby. Po tak aktywnym cza-
sie organizatorzy oferują kiełba-
skę upieczoną na ognisku. 

- Mamy także ofertę dla szkół 
– dodaje Malinowski. - Dostoso-
wujemy ją do wieku i indywidu-
alnych potrzeb grupy.

W tym przypadku organiza-
torzy zapewniają dobór odpo-

wiedniego dla młodzieży odcin-
ka rzeki, możliwość sprawdzenia 
swoich umiejętności pływania 
kajakiem na stawach, nowocze-
sny sprzęt kajakowy i profesjo-
nalną kadrę, transport, ognisko, 
miejsce biwakowe, możliwość 
wypożyczenia namiotów harcer-
skich, gry i zabawy integracyjne 
i terenowe oraz na życzenie gru-
py asekurację ratownika i opiekę 
przewodnika.

Szczegóły oferty Malinowej 
Stanicy oraz cennik można zna-
leźć na fanpage`u Malinowa Sta-
nica oraz na stronie internetowej 
malinowastanica.pl.

(nał)
fot. nadesłane

Oznaczenie na mapie Miejscowość Opis K i lometraż 
rzeki Drwęcy

Lustro wody
(m.n.p.m)

Współrzędne 
(SD)

B1 Brodnica Przystań kajakowa 
„Zakole Drwęcy”

(Ul. Paderewskiego 
19, 87-300 Brodnica)

93+700 67,8

K Kupno Malinowa Stanica
300 m od mostu na 

południe (Kupno 17, 
87 -337 Wąpielsk)

72+100 63

B2 Bobrowiska Przy drewnianym 
moście

58+700 58,5

G Golub-Dobrzyń Parking  miejski, (ul. 
Zamurna 1,  87-400 

Golub-Dobrzyń)

48+200 53,8

P Pomorzany Ruziec 43+500 51,7

E Elgiszewo Przystań „Na Po-
graniczu” Elgiszewo 
Bezpośrednio przy 
moście, 87-408 Cie-

chocin

29+000 46,6

53.249501, 
19.391266

53.188877, 
19.241851

53.140818, 
19.145466

53.112502, 
19.052863

53.092498, 
19.025716

53.061419, 
18.925689
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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)

W tym tygodniu wpadniesz w wir tylu spraw, że nie 
będziesz wiedział, w co włożyć ręce. Tu ktoś poprosi 
cię o pomoc, tam wyjdą zaległości, które szybko trze-
ba nadrobić. Będziesz zaganiany, zdezorientowany i 
zdenerwowany. Tylko spokój może cię uratować. Za-
miast tracić siły na panikowanie, zabierz się do pracy 
i punkt po punkcie odhaczaj, co już zrobiłeś.

Kolejny raz ktoś z pracy próbuje sobie przypisać twoje 
osiągnięcia. Przyszła pora, by na to zareagować. Na 
chłodno, bez emocji, opracuj plan działania. Jeśli ko-
lejny raz odpuścisz, twoja frustracja będzie narastać. 
Czas powodzenia w sprawach finansowych. Albo 
otrzymasz zaległą premię, albo bez kłopotu i na do-
brych warunkach załatwisz pożyczkę lub kredyt. 

Energia będzie cię rozsadzać. Zaczniesz załatwiać 
wszystkie sprawy jednocześnie i, o dziwo, pora-
dzisz sobie doskonale. Na niwie zawodowej zapre-
zentujesz kilka nowych pomysłów, przekonasz też 
współpracowników do ich realizacji. Spodziewaj się 
zaproszenia na fajną imprezę. Spotkasz tam kogoś, 
kto zawróci ci w głowie. Przygoda gwarantowana.

Uważaj na to, co mówisz. Ktoś bacznie nasłuchuje, 
czym się przechwalasz i za chwilę zacznie odkry-
wać twoje powiązania, co może osłabić twoją po-
zycję zawodową. Masz dużo zalet, nie trzeba  ich 
pompować, by wyróżnić się na tle pracowników.

Doskonały tydzień. Będziesz pełen sił, bez kłopo-
tu poradzisz sobie z każdym zadaniem. Zyskasz 
uznanie zwierzchników, a to może oznaczać nawet 
premię. Ktoś poprosi cię o radę w ważnej dla niego 
sprawie. Powiedz, co dyktuje ci serce. Pomoże, a ty 
zyskasz wdzięczność.

To, czego ci teraz potrzeba, to zwolnienie tempa. 
I gwiazdy temu sprzyjają. Zaplanuj weekendowy 
wyjazd i wyłącz telefon, albo po prostu zamknij się 
w domu i udawaj, że cię nie ma. Naładujesz akumu-
latory. Niedaleko ciebie jest ktoś, kto czeka na okaza-
nie mu zainteresowania.

Wróci jakaś zapomniana sprawa i przysporzy ci 
kłopotów. Uporaj się z nią jak najprędzej, nie odkła-
daj niczego na później. Bądź uważny, obowiązkowy 
i nadzwyczaj dokładny. Rodzina liczy, że wreszcie 
wybierzesz się z nią na weekendową wycieczkę, co 
przecież obiecałeś.

Rozkwitniesz intelektualnie. Zaczniesz interesować 
się nowymi sprawami, będziesz dużo czytać, dzielić 
się swoją wiedzą i ją weryfikować. Dobra forma przy-
da się do rozwiązania trudnego zadania, które przed 
tobą. Zasięgnij rady bliskiej ci osoby. W sprawach 
sercowych okazja do gorącego romansu i pokusa 
zdrady. Zastanów się, ile na tym stracisz, a ile zy-
skasz.

Przełożeni postanowią ocenić twoje postępy zawo-
dowe. Przygotuj się do tego. Jeśli kierujesz zespo-
łem, podziel zaległe zadania między współpracow-
ników, by szybko je wykonać. Nie bierz wszystkiego 
na swoje barki. Będziesz miał teraz więcej obowiąz-
ków domowych niż zwykle. Uważaj, by się nie prze-
pracować. Znajdź choć chwilę na relaks, wyjdź na 
spacer, poczytaj.

Uważasz, że wszystko idzie źle i nadszedł zdecydo-
wanie gorszy czas. Nic bardziej mylnego. W tych 
niesprzyjających okolicznościach czai się szansa, 
ale musisz ją dostrzec, by móc wykorzystać. Nie idź 
na skróty, trzymaj się ustalonych zasad, a wszystko 
się ułoży po twojej myśli. Przed podjęciem decyzji 
upewnij się, że nie kierują tobą tylko i wyłącznie 
emocje.

Udany czas. Nie zabraknie okazji do radości i zabawy. 
Poczujesz się wyluzowany, zrelaksowany, będziesz 
o wiele bardziej tolerancyjny i wyrozumiały niż zwy-
kle. Ktoś poprosi cię, byś został mediatorem między 
zwaśnionymi stronami. Dobrze sobie poradzisz z tym 
niecodziennym zadaniem. Nie wątp w swoje siły ani 
kompetencje.

Pora, byś nauczył się stawiać granice. Jeśli ktoś zmu-
sza cię do pośpiechu, żąda niemożliwego – odmawiaj 
zdecydowanie, ale uprzejmie. Nie bierz też ani na sie-
bie, ani do siebie cudzych pretensji. Nie dogodzisz 
wszystkim. Postępuj tak, by być w zgodzie z sobą. Ktoś 
da ci radę, jak rozwiązać ważną sprawę. Zanim ją od-
rzucisz, zastanów się, czy nie jest dobra.

Kolorowanki dla dzieci
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tego policjanci się nie spodziewali...
RYPIN  Rypińscy policjanci gościli u siebie dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2. Powodem wi-
zyty był występ, który przedszkolaki przygotowały dla mundurowych na temat bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym

W czwartek (17.05) do Komen-
dy Powiatowej Policji w Rypinie 
przybyły dzieci z grupy ”Słonecz-
niki” z Przedszkola Miejskiego nr 
2 w Rypinie. Powodem wizyty był 
przygotowany przez milusińskich 
występ, na który przybyli policjanci 
i pracownicy cywilni na czele z I za-
stępcą Komendanta Powiatowego 
Policji w Rypinie mł. insp. Mirosła-
wem Dąbrowskim.

– Dzieci zaprezentowały 
przedstawienie na temat doskonale 
im znanych zasad bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Recytując 
wiersze i śpiewając piosenki, w we-
soły sposób pokazały jak prawi-
dłowo zachowywać się na drodze. 
Najmłodsi doskonale wiedzieli m. 
in. o tym, że przez jezdnię należy 

przechodzić na zielonym świetle 
i że na drugą stronę ulicy należy 
przechodzić po pasach. Pokazały 
też, że umieją odróżniać znaki dro-
gowe tj. ostrzegawcze, nakazu i za-
kazu. Jednocześnie dzieci podzię-
kowały policjantom za ich wizyty 
w przedszkolu, podczas których 
omawiane były zasady bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym – mówi 
asp. Dorota Rupińska z KPP Rypin.

Spotkanie przebiegło w weso-
łej atmosferze. Podopieczni pla-
cówki byli szczęśliwi, że mogli się 
zaprezentować przed tak wyjątko-
wą publicznością. Na zakończenie 
dzieci zostały nagrodzone gromki-
mi brawami oraz dostały od poli-
cjantów cukierki.

(ak), fot. KPP Rypin
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Ołtarz główny kościoła w Sadłowie

W protokole wizyty zano-
towano: Primum altare maius 
noviter exstructum mundum de-
pictum structurae elegantis cum 
imaginae sancti Antonii de Padva 
cum portatili consecrato omnibus 
necessariis instructum (Pierw-
szy, wielki, świeżo wzniesiony, 
porządny, wymalowany, ele-
ganckiej konstrukcji, z obrazem 
świętego Antoniego z Padwy, 
z portatylem poświęconym, 
zaopatrzony we wszystkie 
potrzebne rzeczy). Około 1713 
roku gruntownej przebudowy 
wnętrza kościoła dokonał Jan 
Stanisław Romocki, ówczesny 
właściciel Sadłowa. Zmieniono 
wystrój, obrazy i wezwania. 
Wizytujący w tym roku parafię 
Sadłowo biskup płocki zanoto-
wał: Primum maius in quo altare 
novum extructum sumptu et im-
pensis magnifici domini Joannis 
Stanislai Romocki subiudicis ter-
restris iudicis castrensis terrae 
Dobrynensis uti collatoris unici 
eiusdem ecclesiae Sadłoviensis, in 
hoc altari cymborium novum bene 
clausum in quo Venerabilie Sa-
cramentum conservatur in pixide 
argentea alba non deaurata. Alta-
re idem maius non est pictum in 
quo portatile salvum et integrum 

in eodem altari a multis annis fuit 
imago Beatissimae Virginis Mariae 
his temporibus iuxta voluntatem 
et beneplacitum suprascripti ma-
gnifici collatoris est haec imago 
Beatissimae translata ad aliud al-
tare minus collaterale (Pierwszy, 
główny, w którym jest nowy 
ołtarz, wzniesiony kosztem 
i nakładem wielmożnego pana 
Jana Stanisława Romockiego, 
podsędka ziemskiego, sędziego 
grodzkiego ziemi dobrzyńskiej, 
jako jedynego kolatora tegoż 
kościoła w Sadłowie, na którym 
ołtarzu jest nowe cyborium 
dobrze zamknięte, w którym 
przechowuje się Najświętszy 
Sakrament w puszce srebrnej, 
białej, nie pozłacanej. Tenże 
główny ołtarz nie jest pomalo-
wany, w którym jest nietknięty 
i zachowany w całości portatyl. 
W tymże ołtarzu od wielu lat 
był obraz Najświętszej Panny 
Marii, w tych czasach, według 
woli i życzenia wyżej zapisa-
nego wielmożnego kolatora ten 
obraz Najświętszej [Panny Ma-
rii] jest przeniesiony do innego, 
mniejszego bocznego ołtarza).

Podobny opis ołtarza głów-
nego zawiera protokół wizyta-
cji z 1725 roku, gdzie czytamy: 

Primum maius in quo est imago 
sancti Antonii de Padva mensam 
muratam habens et portatile con-
secratum bonum. Stat super hanc 
mensam cimborium cum bona 
securitate occlusum seramento 
(Pierwszy, główny, w którym 
jest obraz świętego Antoniego 
z Padwy, mający mensę muro-
waną i portatyl konsekrowany, 
dobry. Na tej mensie stoi cy-
borium z dobrym zabezpiecze-
niem, zamknięte zamkiem).

Prawdopodobnie po przeję-
ciu wsi przez rodzinę Pląskow-
skich, w latach trzydziestych 
XVIII wieku dokonano kolej-
nych zmian w starym kościele. 
Inwentarz sporządzony w 1756 
roku, bezpośrednio przed od-
daniem do użytku nowej mu-
rowanej świątyni, w starej wy-
mieniał ołtarz główny: Maius est 
novum ligneum coloribus et pictu-
ris adornatum in quo est imago 
Beatissimae cum parvulo Jesu et 
sancto Antonio genuflectente. Za 
zasuwą imago Beatissimae cum 
parvulo Jesu habens vestem lamo-
wą, sursum imago sancti Joannis 
Baptistae parva vetusta. Habet 
portatilia duo, supponitur conse-
crata. Cyborium bene sera fictili 
clausum in quo reconditur pixis 
parva cum Sanctissimo argentea 
non deaurata cum obvolumento 
seu sukienka. Mensa murata per 
partes destructa (Główny [ołtarz] 
jest nowy, drewniany, przystro-
jony kolorami i malowidłami, 
w którym jest wizerunek Naj-
świętszej [Panny Marii] z ma-
leńkim Jezusem i klęczącym 
świętym Antonim. Za „zasuwą” 
wizerunek Najświętszej [Pan-
ny Marii] z maleńkim Jezu-
sem, mający zasłonę „lamową”, 
powyżej wizerunek świętego 
Jana Chrzciciela, mały, stary. 
Ma dwa portatyle, przypuszcza 
się, że są konsekrowane. Cybo-
rium dobrze zamknięte wiszącą 
kłódką, w którym jest ukryta 
mała puszka z Najświętszym 
Sakramentem, srebrna, nie 
pozłacana, z owinięciem czyli 
„sukienką”. Mensa murowana, 
częściowo zniszczona).

W 1752 roku, kiedy probosz-
czem był ksiądz Maciej Burski, 
a kolatorem Olbracht Pląskow-
ski, starosta lidzbarski, w Sadło-
wie rozpoczęto budowę nowego, 
murowanego, obecnego kościo-
ła parafialnego. Ołtarz główny 
poświęcony został patronowi 

kościoła i parafii Janowi Chrzci-
cielowi. W centralnej części oł-
tarza znajdował się duży obraz 
chrztu Chrystusa, z posągami 
świętego Piotra i świętego Paw-
ła Apostoła po bokach. Wyżej 
umieszczono obraz świętego Ka-
zimierza Wyznawcy modlącego 
się do Ukrzyżowanego, również 
z posągami aniołów po obu 
stronach. Ołtarz zwieńczony 
został okiem Opatrzności Bożej 
między promieniami. Murowa-
na mensa ołtarzowa zawierała 
cyborium do przechowywa-
nia Najświętszego Sakramentu 
umieszczonego w puszce, za-
mknięte na kłódkę. W brązowej 
puszce na ołtarzu znajdowały 
się relikwie świętego Kandyda 
i świętej Kornelii (Altare maius. 
Est imago sancti Joannis Christum 
baptisantis magna. Sursum imago 
sancti Casimiri confessoris litium 
et Crucifixum gestantis inter duos 
sculptos angelos haec imago sita. 
Inferius sancti Petri statua sculpta 
ab altera parte sancti Pauli Apo-
stoli pari modo sculpta statua. In 
summitate oculus Divinae Provi-
dentiae inter radios. In mensa mu-
rata cyborium ad conservandum 
Sanctissimum in pyxide locatum. 
Post magnum altare in mensa 
murata reperitur piscina. Olea sa-
cra clauduntur et conservantur in 
baptisterio. Praedictum ciborium 
bene sera fictili clauditur. Altare 
portatile marmoreum fixum sub 
quo intra mensam muratam in va-
sculo seu pyxide aereo latent ossa 
sanctorum Martyrum nimirum 
sancti Candidi et sanctae Corne-
liae).

Kolejny opis ołtarza głów-
nego znajdujemy w protokole 
wizytacyjnym z 1817 roku: Oł-
tarz wielki, w którym jest pod za-
suwą obraz s-go Jana Chrzciciela, 
na zasuwie obraz s. Tekli, w górze 
obraz s-go Kazimierza, po bokach 
statuy z drzewa rżnięte S. Piotra 
i Pawła. Sytuacja ta nie uległa 
zmianie do połowy XIX wieku. 
W 1843 roku zanotowano: Ołtarz 
wielki podług prawa uważany jest 
za uprzywilejowany za umarłych, 
w kollacyi Wielmożnej Pelagii 
z Moszkowskich Romockiej. Reli-
kwie w wielkim ołtarzu są s. Be-
nigny, s. Kandyda, s. Innocentego, 
Męczenników. 

Zły stan ołtarza podkreśla 
kwestionariusz wizytacyjny 
z 1893 roku: (Ołtarzy jest pięć: trzy 
były fixa, lecz wszystkie zrujnowa-

ne. Wielki ołtarz potrzebuje konse-
kracji. Być może ołtarze zostały 
odnowione wkrótce później, 
ponieważ ksiądz Stanisław Go-
golewski przejmując świątynię 
w 1901 roku określał stan ołta-
rzy jako dobry. Dokładny opis 
ołtarza głównego opublikował 
w 1909 roku ksiądz Załuski 
pisząc: Ołtarz wielki z drzewa, 
o dwóch kondygnacjach. W dol-
nej kondygnacji po bokach są fi-
gury rzeźbione z drzewa św. Piotra 
i Pawła, na zasłonie nowy obraz 
św. Jana Chrzciciela, pod zasło-
ną w bogatych ramach obraz M. 
B. Częstochowskiej, kosztowny 
i imponujący, dar p. Rościszew-
skich z Sadłowa, na pamiątkę 50-
rocznicy ogłoszenia dogmatu Nie-
pokalanego Poczęcia Najśw. Panny. 
W górnej obrazek na płótnie św. 
Kazimierza królewicza, tuż dwaj 
z drzewa aniołowie adorujący; 
korona nad Opatrznością Boską 
zakończa ołtarz „stary”, ozdobny 
w rzeźby i malatury. Mensa półko-
lista z drzewa, na niej z drzewa ta-
bernakulum zewnątrz i wewnątrz 
odzłocone. Umieszczony w ołta-
rzu głównym obraz Matki Bo-
żej Częstochowskiej wspominał 
także w Kronice Parafii ksiądz 
proboszcz Stanisław Gogolew-
ski: W 1904 roku kosztem p. kola-
torstwa Rościszewskich sprawiony 
został obraz Najświętszej Panny 
Częstochowskiej. Obraz ten tak 
wielkie robi wrażenie, że nie znaj-
dzie się chyba żaden grzesznik, któ-
ryby patrząc na twarz Maryi nie 
powziął zamiaru poprawy. Obraz 
ten po wsze czasy świadczyć bę-
dzie o pobożności i przywiązaniu 
do Maryi dziedziców sadłowskich. 
W Kronice Parafialnej ksiądz 
Gogolewski zaś zanotował: 
I znów łaska Boża zaświeciła nad 
nami. Papież Leon XIII zapocząt-
kował, a następca jego Pius X za-
twierdził i ogłosił, że rok 1904 jest 
rokiem jubileuszowym poświęco-
nym czci M. Boskiej Niepokalanie 
Poczętej. Parafianie moi starali się 
jakąś ofiarą czy umartwieniem rok 
ten w swoim życiu zaznaczyć. Bar-
dzo wielu wstrzymało się od wódki 
i to do tego stopnia, że nawet na 
weselach ledwo dla muzykantów 
dawali. Miejscowi dziedzice dla 
upamiętnienia jubileuszu Matki 
Bożej sprawili obraz NP. Często-
chowskiej umieszczony w Ołtarzu 
Wielkim za zasłoną (obraz malo-
wał Stanisław Zaniecki, sukien-
ka z zakładu Magdalenek, korony 

Ołtarz Główny w kościele 
Świętego Jana Chrzciciela w Sadłowie
KOŚCIOŁY W REGIONIE  Pierwszą wzmiankę o ołtarzu głównym w kościele sadłowskim znajdu-
jemy w wizytacji biskupiej z 1695 roku. Świątynia była wówczas drewniana zbudowana w latach 
trzydziestych XVII wieku
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Choreografię taneczną uło-
żyła nauczycielka zajęć tanecz-
nych Joanna Tęgowska, która do-
skonale przygotowała dzieci do 
występów. W kategorii wiekowej 
5-6-latków brało udział 14 zespo-

łów z różnych miast. Grupa Kro-
kusy swoim tańcem wywalczyła 
III miejsce, natomiast grupa Sło-
neczniki otrzymała wyróżnie-
nie. Największy sukces odniosły  
dziewczynki występujące w  ka-

tegorii „Soliści”. I miejsce zajęła 
Oliwia Kwiatkowska, II miejsce 
Lena Laps, a wyróżnienie otrzy-
mała Lena Chwedczuk. 

(ak)
fot. nadesłane

Rypin

Sukces przedszkolaków PM 2
8 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbył się konkurs taneczny dla 
przedszkolaków pt: „Zaczarowane baletki”, w którym wzięły udział dzieci z Przed-
szkola Miejskiego nr 2 w Rypinie.

stochowskiej został oczyszczo-
ny, wymieniono tło na nowe, 
czerwone, zawieszono kolie 
bursztynów i krzyż kanonicki. 
W 2015 roku staraniem księdza 
Kazimierza Rostkowskiego roz-
poczęto zbieranie ofiar na koro-
nę Matki Bożej Częstochowskiej 
i Dzieciątka Jezus, skradzione 
kilkanaście lat wcześniej z ob-
razu, a ufundowane wraz z ob-
razem jeszcze w 1904 roku przez 
dziedziców Sadłowa Rościszew-
skich. Ponad 70 rodzin z parafii 
złożyło na ten cel swoje obrączki, 
pierścionki, łańcuszki, kolczyki 
i inne złote przedmioty. Ponad 
80 rodzin złożyło inną pomoc 
finansową. W czasie odpustu 
św. Jana Chrzciciela ksiądz in-
fułat Marek Smogorzewski na-
łożył korony na skronie Matki 
Bożej i Dzieciątka Jezus. Uroczy-
stość była jednocześnie ostat-
nią pracą i ukoronowaniem 27 
lat duszpasterzowania księdza 
kanonika Kazimierza Rostkow-
skiego w Sadłowie.

 Przed ołtarzem głów-
nym znajduje się pobudowany 
w 1972 roku dębowy ołtarz sobo-
rowy. Nowy, wraz z ambonką, 
wystawiony został w 1998 roku 
staraniem księdza Kazimierza 
Rostkowskiego, według projek-
tu księdza Romualda Rudziń-
skiego. Drewno dębowe ofiaro-
wali wcześniej Jerzy Sosnowski 
z Zofiewa i Ryszard Milewski 
z Kwiatkowa. Prace stolarskie 
wykonał Mirosław Tyburski 
z Zasad, rzeźby Jan Żebrowski 
z Płocka, malaturę, srebro i zło-
to dukatowe położył Wincenty 
Przybylski ze Studzianki. 

Ołtarz Główny kościoła 
sadłowskiego jest wolno sto-
jący, wkomponowany w niszę 
kościelną, zwieńczoną gzym-
sem. W centralnej części na osi 
znajduje się obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej i na zasuwie 
„Chrzest w Jordanie”. Mensa 
sarkofagowa ze zdobionymi 
brzegami. Na mensie umiesz-
czono tabernakulum z dwie-
ma kolumienkami po bokach, 
drzwi do niego są półokrągłe, 
złocone. Boki ołtarza zakończo-
ne są dwiema parami kolumn, 
nad którymi umieszczono duży 
gzyms. Kolumny zewnętrzne 
cofnięte w stosunku do we-
wnętrznych. Podstawy pod ko-
lumny bogato rzeźbione. Przy 
kolumnach rzeźby św. Piotra 
i Pawła. W górnej części w owalu 
znajduje się obraz św. Kazimie-
rza Królewicza, po bokach któ-
rego przedstawienia siedzących 
aniołów z rozłożonymi szeroko 
skrzydłami. W szczycie ołta-
rza korona i Oko Opatrzności 
w Glorii. Wszystkie ornamenty, 
ramy i szaty postaci apostołów 
na ołtarzu są złocone, skrzydła 
aniołów, częściowo szaty świę-
tych oraz miecz św. Pawła sre-
brzone.

Piotr Gałkowski

robił Łapiński, ramy Sidoro-
wicz). Śliczny obraz, jak z jednej 
strony jest prawdziwą ozdobą ko-
ścioła naszego, tak z drugiej ciągle 
przypominać nam będzie Matkę 
naszą Królową Korony Polskiej, 
pod opiekę której w dniu poświę-
cenia 6 grudnia oddaliśmy się.

Na zasłonie zamieniono 
wówczas obraz św. Tekli na 
nowo namalowany św. Jana 
Chrzciciela w czasie chrztu 
Chrystusa w Jordanie. W ta-
kim stanie ołtarz przetrwał do 
1939 roku, kiedy to w protokole 
tradycyjnym opisywano: Ołtarz 
Wielki wykonany jest z drzewa 
brzozowego, ozdobiony kolumnami. 
Po obydwu stronach ołtarza znaj-
dują się w niszach statuy św. Piotr 
i św. Pawła. Ołtarz zakończony jest 
wspaniałą koroną, od której na 
skrzydłach spływa dwóch aniołów. 
Część ta jest artystycznie rzeźbiona. 
Ołtarz nie posiada zdecydowanego 
stylu, jednak dominantę ma styl 
barokowy, co harmonizuje z ca-
łością budowli kościoła. W środ-
ku ołtarza znajduje się cyborium, 
wykonane z drzewa dębowego, bez 
rzeźb, w całości złocone. Drzwiczki 
posiada również drewniane, zamek 
zwyczajny. Pod względem sztuki 
wartości nie ma. Cyborium jest 
stałe, dobrze zamykane i zabezpie-
czone. W ołtarzu znajduje się głów-
ny obraz, przedstawiający postać 
św. Jana Chrzciciela. Jest to obraz 
ruchomy, pod którym znajduje się 
obraz Matki Boskiej Częstochow-
skiej, przymocowany do ściany 
ołtarza. Obydwa obrazy są ładne, 
ale większej wartości artystycznej 
nie posiadają. Mensa jest z drzewa 
sosnowego. Do ołtarza wiodą dwa 
stopnie z drzewa brzozowego. 

Przy obrazie Matki Bożej 
umieszczano zapewne wota, 
ale pierwszą o nich wzmian-
kę posiadamy dopiero z 1946 
roku: Wota przy obrazie: piękne 
bursztynowe korale, pierścio-
nek złoty i krzyż kanoniczny 
po św. pamięci ks. proboszczu 
Albinie Grzybowskim. Około 
1967 roku ołtarz został odma-
lowany i częściowo pozłocony. 
Z korony na obrazie Matki Bo-
żej w początkach lat 80. zginęły 
w niewyjaśnionych okoliczno-
ściach ozdoby, a w 1999 roku 
skradziono dwie korony.

 W 2001 roku prace nad 
renowacją ołtarza głównego 
rozpoczął ksiądz Kazimierz 
Rostkowski. Prace stolarskie 
wykonał wówczas Mirosław 
Tyburski z Zasad. W 2002 roku 
pomalowano i wyzłocono wiel-
ką ramę w obrazie Matki Bożej 
Częstochowskiej. W kolejnym 
roku Wincenty Przybylski ze 
Studzianki przeprowadził grun-
towny remont ołtarza wielkie-
go ze wszystkimi złoceniami. 
W 2006 roku małżeństwo Pu-
banc z Bydgoszczy dokonało 
konserwacji pozłoconych już 
kolumn ołtarza. W tym samym 
roku obraz Matki Bożej Czę-

Pierwsza część spotkania na-
leżała do dr hab. Radosława Sio-
my, literaturoznawcy i wykładow-
cy z Wydziału Filologicznego UMK 
w Toruniu, który zajął się liryczną 
stroną twórczości poety czyli ero-
tykami. W oparciu o kilka utwo-

rów („Różowe ucho”, „Alienacje 
Pana Cogito”, „Z erotyków Pana 
Cogito”) dokonał analizy sposobu 
patrzenia Herberta na miłość, po-
żądanie, ciało i duszę kobiety.

W drugiej części obecni mieli 
przyjemność posłuchać wierszy 

Zbigniewa Herberta w interpreta-
cji Szymona Bruckiego, polonisty 
z wykształcenia, muzyka i poety. 
Artysta zaczął od wykonania „Pro-
logu”, gdzie w interesujący sposób 
połączył muzykę Przemysława 
Gintrowskiego i własną. Część 
wierszy recytował, większość 
śpiewał, grając równocześnie na 
gitarze. W swoim występie oprócz 
muzyki tworzonej przez siebie 
wykorzystał kompozycje Przemy-
sława Gintrowskiego, Mirosława 
Czyżykiewicza, Radosława Ciecho-
lewskiego i Antoniny Krzysztoń.

Niestety w internecie jest 
zaledwie kilka utworów w wy-
konaniu Szymona Bruckiego i to 
sprzed kilku lat. Miejmy nadzieję, 
że pojawi się ich więcej, bo talent, 
wrażliwość, subtelność i moc-
ny głos tego młodego człowieka 
obiecują wiele.

Tekst i fot. 
Jolanta Dołęgowska

spotkanie z twórczością 
zbigniewa Herberta

RYPIN  We wtorek 16 maja Sala Wystaw i Promocji Miej-
sko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie  była szczel-
nie wypełniona fanami twórczości jednego z najwybitniej-
szych polskich poetów XX wieku. Okazja była szczególna, bo 
dzień wcześniej zakończył się Tydzień Bibliotek, a obecny 
rok decyzją Sejmu RP został ustanowiony rokiem Zbigniewa 
Herberta



Usługi

Autoholowanie, pomoc drogowa, prze-

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

moc w uzyskaniu auta zastępczego. Tel. 

889 883 507 

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, 

tel 600 990 042.

Malowanie, szpachlowanie, regipsy, 

docieplanie, sufity LED. Tel. kontaktowy 

885 810 599

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam dom w Węgiersku k/Golubia-

Dobrzynia z działką o powierzchni 4600 

m2. Tel. 514 752 315

Golub-Dobrzyń Mieszkanie na sprze-

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

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

BUD tel. 56-498-36-31

Golub-Dobrzyń Lokal użytkowy na 

sprzedaż – ul. Brodnicka 35B, pow. 

48,05m², cena 111.219,00 zł+VAT. 

KOM – BUD tel. 56-498-36-31

Sprzedam działkę o pow. 0,55 ha w Dzia-

łyniu. Cena 39 000 zł do negocjacji. Bli-

sko woda i prąd. Tel. 781 030 933

Auto-Moto

Sprzedam Peugeot 206 1.1, 2002r. za-

dbany. Tel. 600 714 477

Sprzedam skuter Yamaha 125 poj. Cena 

1500 zł. Tel. 668 373 984

Golub-Dobrzyń Sprzedam używane 

opony  Stomil 11.2 - R24 .Tel. kontak-

towy 500 351 885

Kupię/Sprzedam

Sprzedam słupki ogrodzeniowe - dłu-

gość 2,2 m, średnica 75 mm, grubość 

3 mm. Tel. 889 883 507 

Rolnictwo

Sprzedam prasę rolniczą, mała kostka, 

rok produkcji 2010. Tel. 693 996 624

Knury maciory kupię, odbiór z gospo-

darstwa płatne gotówką przelew waga 

725 804 742

Sprzedam żyto. Antoniewo koło Golu-

bia. Tel. 56 683 23 87

Różne

Dachy, okna, drzwi, płyta warstwowa, 

garaże (blaszaki). Zadzwoń 514 866 203 

lub 56 474 09 20

POSZUKUJĘ PŁATNEGO DOWOZI-

CIELA  NAJLEPIEJ z OKOLIC SZOSY 

BRODNICKIEJ LUB ULICY MŁAW-

SKIEJ  DO BIELAWKI RYPIN  NA GODZ. 

7 RANO. SUPER JEŚLI OSOBA BĘDZIE 

DOJEŻDZAĆ DO PRACY NA TĄ SAMĄ 

GODZINĘ. TEL. 662 941 779
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

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

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

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

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

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

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

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

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

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

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

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

BUDOWA I REMONTY

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

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

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

EDUKACJA

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

FINANSE I BANKOWOŚĆ

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

NIERUCHOMOŚCI

BIURA NIERUCHOMOŚCI

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

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

OGRODNICTWO

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

Tel. 54 230 90 66 , 519 618 010

ROLNICTWO LEŚNICTWO

HURT / SKLEP

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

MASZYNY

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

NAWOZY

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

USŁUGI

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

SKŁADY OPAŁU czarny

Dampol skład opału Szczuka, tel. 56 498 12 24

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

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

SPORT I REKREACJA czarny

FITNES / AEROBIC / KULTURYSTYKA

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

ROWERY

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

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

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

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

USŁUGI

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

SUROWCE / SKUPY czarny

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

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

ADMINISTRACJA

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

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

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

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

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

KULTURA I REKREACJA

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

serwisy

skup aut / demontaż

stacje kontroli pojazdów

usługi

usługi
Budowa i remonty

wykończenie wnętrz

Edukacja
szkoły językowe

Finanse i bankowość
leasing

Nieruchomości
biura nieruchomości

hurt / sklep
Rolnictwo / leśnictwo

maszyny

nawozy

usługi

składy opału

fitness / aerobic
/ kulturystyka

Sport i rekreacja

rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Kultura i rekreacjaKultura i rekreacja

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

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

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

NUMERY ALARMOWE

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

OŚWIATA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNE

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

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

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

ZDROWIE

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

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

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

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

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

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

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

Oświata

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 

Zdrowie

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU RYPIŃSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Rolnictwo

Auto Moto

Kupię/Sprzedam
Nieruchomości

Różne

Usługi

TEL. 608 688 587
ZADZWOŃ

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Ogrodnictwo

O G Ł O S Z E N I E

Numery alarmoweNumery alarmowe
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We wtorek (15.05) rypiń-
scy policjanci gościli u siebie 
uczniów klasy mundurowej. 
Młodzież dowiedziała się, do 
czego została powołana policja, 
jaka jest jej struktura  i czym się 
zajmują poszczególne wydziały. 
Funkcjonariusze omówili warun-
ki, które trzeba spełnić, aby zo-
stać policjantem. Poinstruowali, 
gdzie należy złożyć odpowiednie 
dokumenty, a także jak wygląda 
proces postępowania kwalifika-
cyjnego. 

– Następnie młodzież do-
wiedziała się na czym polega 
praca technika kryminalistyki. 
Ten temat omówił asp. Mirosław 
Guliński, który zaprezentował 
m. in. jak są ujawniane i zabez-
pieczane ślady linii papilarnych. 
Młodzi „mundurowi” zobaczyli 
sprzęt, który jest wykorzystywa-
ny w codziennej służbie, a także 
mogli wejść do pomieszczenia 
dla osób zatrzymanych. W trak-
cie spotkania nie zabrakło rów-
nież profilaktycznych rozmów 

na temat zachowania zgodnego 
z prawem, a także na temat bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym 
– relacjonuje asp. Dorota Rupiń-
ska z Komendy Powiatowej Poli-
cji w Rypinie.

Podczas spotkania młodzież 
zadawała wiele pytań na tema-
ty związane z policyjną służbą. 
Ta lekcja z pewnością przyniosła 
im wiele cennych informacji. Być 
może niektórzy w przyszłości 
także wstąpią w szeregi policji.

(ak), fot. KPP Rypin

RYPIN  Policjanci spotkali się z uczniami klasy mundurowej Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie. Goście mieli 
okazję zapoznać się ze strukturą oraz specyfiką służby w policji. Zobaczyli również sprzęt jaki wykorzystują 
rypińscy mundurowi w codziennej służbie. Nie zabrakło też tematów o bezpieczeństwie

Klasa mundurowa gościła policjantów



Trampkarze RKS Lech Rypin wygrali wyjazdowe spotkanie z Unią Janikowo 
1:0 po bramce Kacpra Ratkowskiego. Nasi młodzi piłkarze zajmują obecnie 
trzecie miejsce w tabeli II ligi wojewódzkiej. Skład zespołu: Jakub Pysiak, 
Dawid Gurtatowski, Konrad Orędowski, Maciej Grabowski, Mateusz Ko-
walicki, Wiktor Szymański, Emmanuel Kalinowski, Krzysztof Malinowski, 
Bartosz Dobrowolski, Szymon Markowski, Mikołaj Kłótkowski, Mateusz 
Rozpierski, Adrian Czapliński, Adam Małkowski, Kacper Ratkowski, Patryk 
Tomaszewski. Trenerem drużyny jest Bartosz Sobierajski.

Fot. nadesłane

Piłka nożna  Trampkarze Lecha w czołówce
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Sport szkolny

UKS Trójka Rypin w finale
Reprezentanci Uczniowskiego Klubu Sportowego Trójka z Rypina awansowali do 
finału województwa w czwórboju lekkoatletycznym. Zawody odbędą się 29 maja 
w Inowrocławiu.

Lekkoatletyczna rywalizacja szkół
SPoRT SZkoLnY  Mistrzostwa Gminy Rypin w Trójboju Lekkoatletycznym zostały rozegrane 14 maja w Szko-
le Podstawowej w Zakroczu. Dzień później w Szkole Podstawowej w Stępowie rozegrano Mistrzostwa Gminy 
Rypin w Czwórboju Lekkoatletycznym

Wyniki Mistrzostw Powiatu 
w Czwórboju La – 22.05.2018r.

Dziewczęta:
I m SP 3 Rypin – 1079 pkt.
II m ZS Skrwilno – 747 pkt.
III m SP Sosnowo – 614 pkt.
IV m ZS-P nr 1 Rypin – 591 pkt.
V m SP Borzymin – 428 pkt.
Agata Rochowicz - Najlepsza 

zawodniczka z wynikiem 247 pkt. 

Szkołę reprezentowały: Agata Ro-
chowicz, Aleksandra Olszewska, 
Kamila Maciejewska, Kamila Dą-
browska, Karolina Walus, Zuzanna 
Gołoś, Julia Witkowska. Opiekun 
Krzysztof Stefański.

Chłopcy:
I m SP 3 Rypin – 634 pkt.
II m SP Borzymin – 623 pkt.
III m ZS-P nr 1 Rypin – 592 pkt.

IV m ZS Skrwilno – 569 pkt.
V m SP Rogowo – 557 pkt.
Szkołę reprezentowali: Jakub 

Fosiński, Julian Kolbus, Jan Krzy-
kwa, Marcel Łapkiewicz, Oskar Pie-
trusiński, Łukasz Wójcik. Opiekun 
Dariusz Furman.

(ak), fot. Fecabook 
UKS Trójka Rypin

Zawody przeprowadzone 
były dla uczniów z rocznika 2007 
i młodszych w kategorii chłop-
ców i dziewcząt. Najlepszą trój-
boistką w gminie Rypin została 
Katarzyna Pawelec ze Szkoły 
Podstawowej w Zakroczu, zdo-
bywając 147 punktów. Wśród 
chłopców najlepszym trójbo-
istą został Mikołaj Gurtatowski 
ze Szkoły Podstawowej w Sta-
rorypinie Rządowym. Jednakże 
zawody trójboju lekkoatletycz-
nego, to głównie rywalizacja 
drużynowa. Pierwsze miejsce 
wśród dziewcząt zajęła szko-
ła z Zakrocza, natomiast wśród 
chłopców najlepsi okazali się za-
wodnicy ze szkoły z Borzymina.

klasyfikacja dziewcząt:

1. SP Zakrocz – 335 pkt.
2. SP Stępowo – 306 pkt.
3. SP Borzymin – 209 pkt.
4. SP Sadłowo – 140 pkt.
5. SP Starorypin Rządowy – 

137 pkt.
klasyfikacja chłopców:
1. SP Borzymin – 381 pkt.
2. SP Starorypin Rządowy – 

289 pkt.
3. SP Sadłowo – 268 pkt.
4. SP Kowalki – 204 pkt.
5. SP Zakrocz – 183 pkt.
6. SP Stępowo – 150 pkt.
Skład dziewcząt z Zakrocza: 

Pawelec Katarzyna, Rzeszo-
tarska Lidia, Laskowska Nadia, 
Piotrowska Marcelina, Milewska 
Sandra, Chmielewska Nicola.

Skład chłopców z Borzymina 

: Więckowski Krystian, Laskow-
ski Miłosz, Kiełkowski Damian, 
Michlewicz Mikołaj, Szymański 
Miłosz, Stójkowski Wiktor.

Mistrzostwa Gminy Rypin 
w Czwórboju Lekkoatletycznym 
zostały rozegrane 15 maja w 
Szkole Podstawowej w Stępowie. 
Zawody przeprowadzone były 
dla uczniów z rocznika 2005 i 
młodszych w kategorii chłopców 
i dziewcząt. Najlepszą czwórbo-
istką w gminie została również 
Katarzyna Pawelec ze Szkoły 
Podstawowej w Zakroczu, zdo-
bywając 189 punktów, a wśród 
chłopców zwyciężył Łukasz Mi-
chlewicz ze Szkoły Podstawowej 
w Borzyminie, zdobywając 254 
punktów i ustanawiając nowy 
rekord gminy w tej dyscyplinie. 
W rywalizacji drużynowej pierw-
sze miejsce, zarówno wśród 
dziewcząt jak i wśród chłopców, 
zajęła Szkoła Podstawowa z Bo-
rzymina.

klasyfikacja dziewcząt:
1. SP Borzymin – 612 pkt.
2. SP Starorypin Rządowy – 

587 pkt.
3. SP Zakrocz – 546 pkt.
4. SP Sadłowo – 479 pkt.
5. SP Stępowo – 418 pkt.
klasyfikacja chłopców:
1. SP Borzymin – 738 pkt.
2. SP Starorypin Rządowy – 

544 pkt.

3. SP Sadłowo – 508 pkt.
4. SP Zakrocz – 359 pkt.
5. SP Stępowo – 352 pkt.
Skład dziewcząt z Borzymi-

na: Czarnecka Weronika, Richert 
Wiktoria, Krzeszewska Zazanna, 
Zabłocka Zuzanna, Fodrowska 

Oliwia, Jankowska Sandra.
Skład chłopców z Borzymi-

na: Michlewicz Łukasz, Cyran-
kowski Kacper, Jadczak Daniel, 
Ferszt Marcel, Więckowski MI-
łosz, Firgolski Jakub.

(red), fot. UG Rypin
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Piłkarze z Kowalk już wcześniej 
przypieczętowali pierwsze miejsce 
w swojej grupie i to, co ciekawe, 
nie wychodząc nawet na boisko. 
Plany tydzień temu mógł im po-
krzyżować jeszcze Wicher Wielgie, 
ale ekipa z powiatu lipnowskiego 
nie przyjechała na mecz i Grot 
dostał trzy punkty walkowerem. 
Ponadto dla ekipy z Kowalk spo-
tkanie przedostatniej kolejki było 
zarazem ostatnim w sezonie za-
sadniczym, bo za tydzień Grot bę-
dzie pauzować.

Najwyraźniej z powodu układu 
w tabeli w szeregi naszych piłka-

rzy wkradło się rozprężenie. Choć 
od początku Grot próbował atako-
wać, to jego próby były nieudolne, 
bo strzały z dystansu były bardzo 
niecelne. Goście próbowali zarów-
no skrzydłami jaki i środkiem, ale 
niewiele z tego wynikało. Victoria 
rzadko się odgryzała, ale robiła to 
groźnie. Dwa niecelne strzały po-
winny być dostatecznym ostrze-
żeniem dla Grotu tym bardziej, że 
w 30. minucie piłkarze ze Smólni-
ka powinni byli objąć prowadzenie. 
Zrobili to pięć minut później z rzu-
tu karnego. Do przerwy było 1:0.

W drugiej połowie Grot chciał 

odrobić straty, ale ponownie nie 
potrafił przeprowadzić choćby jed-
nej skutecznej akcji. Rywale za to 
podwyższyli prowadzenie w koń-
cówce, dobijając przyjezdnych. 
Ostatecznie Victoria Smólnik po-
konała Grot Kowalki 2:0. Na kolej-
kę przed końcem (Grot już nie gra) 
piłkarze z Kowalk mają pięć punk-
tów przewagi nad drugim Kujawia-
kiem Kruszyn, dlatego już nie stra-
cą pierwszego miejsca. W barażu 
o ligę okręgową Grot zagra z mi-
strzem grupy I Orłem Służewo.

Tekst i fot. (ak)

Mistrz przegrał ze słabeuszem
PIŁKA NOŻNA  Tak można najkrócej podsumować występ Grotu Kowalki w Smólniku. Pewny pierwszej 
miejsca w grupie II włocławskiej A-klasy Grot przegrał 0:2 z ostatnią w tabeli Victorią Smólnik. Mimo to 
nasza drużyna i tak zagra w barażu o awans do V ligi

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Legia zdobyła Rypin
PIŁKA NOŻNA  Nierówną formę prezentują piłkarze Lecha Rypin. Po tym jak pokonali lidera IV ligi z Byd-
goszczy, w ostatniej kolejce ulegli 1:2 Legii Chełmża. Jedynego gola dla rypinian strzelił z rzutu karnego 
Radosław Fodrowski

Podopieczni Tomasza Pacz-
kowskiego walczą o to, by skoń-
czyć sezon na jak najwyższym 
miejscu w tabeli czwartej ligi ku-
jawsko-pomorskiej. Jak już mo-
gliście przeczytać w CRY, naszej 
drużynie nie grozi już spadek, 
awans również, zatem Lech może 
bez większego stresu walczyć 
o punkty w kolejnych spotka-
niach. Ten brak presji znakomicie 
wpłynął na rypinian w poprzed-
niej kolejce. Przypomnijmy, że 
do Rypina przyjechała pierwsza 
drużyna w tabeli – Chemik Byd-
goszcz. Dość niespodziewanie 
nasz zespół wygrał 2:1, a więc 

do spotkania 28. kolejki z Legią 
Chełmża przystępował w do-
brych nastrojach.

Niestety rywale jako pierw-
si zaskoczyli obronę Lecha. Le-
gia objęła prowadzenie już w 14. 
minucie. Na szczęście na reak-
cję miejscowych nie trzeba było 
długo czekać. Już dwie minuty 
później arbiter podyktował rzut 
karny dla Lecha, który na bram-
kę zamienił Radosław Fodrow-
ski. Mimo okazji z obu stron do 
przerwy utrzymał się wynik 1:1. 
Kibice w Rypinie długo nie oglą-
dali goli także w drugiej połowie. 
Rozstrzygnięcie przyszło na kwa-

drans przed końcem i niestety 
nie było ono takie, jak chcieliby 
gospodarze. Legia zdobyła bram-
kę na 1:2 i taki wynik utrzymał 
się do końca meczu.

Dla Lecha była to trzynasta 
porażka w sezonie. Dzięki czter-
nastu zwycięstwom i jednemu 
remisowi rypinianie mają na 
koncie 43 punkty i zajmują szó-
ste miejsce w tabeli. W najbliższą 
sobotę zagrają u siebie z Chełmi-
nianką Chełmno. Relacja oczywi-
ście w kolejnym CRY.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL


