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Zgłoszenie na policję o zgo-
nie na rypińskim basenie trafiło 
w niedzielę (15.04) około godzi-
ny 19. Sprawę w poniedziałko-
wy poranek potwierdziła nam 
rzeczniczka Komendy Powiato-
wej Policji Dorota Rupińska.

– Doszło do zgonu na pły-
walni. Policjanci działają pod 
nadzorem prokuratora. Za-
bezpieczono ciało 64-letniego 
mieszkańca powiatu rypińskie-
go – przyznała asp. Dorota Ru-
pińska.

Czynności trwały na miej-
scu jeszcze w poniedziałek. 
Z tego powodu pływalnia była 
do godzin popołudniowych nie-
czynna. Śledczy poczynili już 
pierwsze ustalenia. Wszystko 

wskazuje na to, że przyczyną 
zgonu mężczyzny były kwestie 
zdrowotne.

– Pewność będziemy mieć 
po wynikach sekcji zwłok. Ta już 
się odbyła. Wiemy, że mężczy-
zna miał w przeszłości problemy 
kardiologiczne, m.in. przebyty 
zawał serca. Dokładna przyczy-
na zostanie ustalona w wyniku 
śledztwa, ale raczej możemy 
wykluczyć utonięcie, zaniedba-
nie personelu pływalni i tym 
bardziej udział osób trzecich 
– wyjaśnia Marek Olender, szef 
Prokuratury Rejonowej w Rypi-
nie.

Prokuratura przesłuchała 
świadków oraz powołała biegłe-
go, który pomoże w ocenie sytu-

acji. Śledztwo toczy się w spra-
wie, nie przeciwko komuś.

Jak się dowiedzieliśmy, 
zmarły 64-latek był pracowni-
kiem Urzędu Gminy Rypin. Miał 
żonę i trójkę dzieci.

To kolejne w ostatnich ty-
godniach tragiczne zdarzenie, 
które wstrząsnęło społeczno-
ścią Rypina. Przypomnijmy, że 
w toku jest sprawa skatowania 
2,5-letniego Piotrusia. Konku-
bent matki dziecka przebywa 
obecnie w areszcie, gdzie ocze-
kuje na dalsze postępowanie. 
Grozi mu nawet 10 lat więzienia. 
O tej sprawie szerzej także na 
stronie 4.

(ak)
fot. archiwum

Radny Furman 
walczy o znaki
W minionym roku oddano do użytku przebudowany 
odcinek drogi Godziszewy-Dylewo, który miał odcią-
żyć ruch w centrum Rypina. – Wielu kierowców na-
dal przejeżdża przez miasto, omijając nową trasę – 
mówi radny powiatu Jacek Furman, który postanowił 
interweniować w tej sprawie

Gmina Rypin

Zdaniem radnego należy jak 
najszybciej umieścić w tym miej-
scu stosowne tablice informacyj-
ne.

– Mieszkańcy Rypina już od 
dłuższego czasu narzekają na 
uciążliwy ruch samochodów cię-
żarowych w centrum miasta. Sy-
tuację miała poprawić nowo wyre-
montowana droga łącząca Dylewo 
z Godziszewami. Samochody jadą-
ce od strony Warszawy miały omi-
jać centrum, ale tak się nie dzieje. 
Prawdopodobnie przyczyną takie-
go stanu rzeczy jest brak oznaczeń 
drogowych informujących o ob-

jeździe. Mieszkańcy w rozmowach 
ze mną również wskazywali dany 
problem. O sprawie poinformo-
wałem już starostę, który obiecał 
zająć się tematem w najbliższym 
czasie – dodaje Furman.

– W tej sprawie podjęliśmy już 
niezbędne działania i oczekujemy 
na odpowiedź ze strony Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Bydgosz-
czy. Prawdopodobnie droga zy-
ska nowe oznakowanie najpóźniej 
w ciągu 6 miesięcy – przyznaje 
starosta Zbigniew Zgórzyński.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz
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Jest miejsce na nowy market?
RYPIN  Jeszcze w sierpniu ubiegłego roku podczas sesji rady miasta przyjęto plan zagospodarowania 
przestrzennego działki przy ul. Koszarowej. Mieszkańcy być może doczekają się nowego marketu

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I E

Teren przy ulicy Koszarowej 
podzielono na sześć podobsza-
rów, z których jeden to Rypiń-
skie Centrum Sportu, a kolejny 
od lat zajmuje Zespół Szkół nr 2 
im. Unii Europejskiej. Pozostała 
połać kusiła nie tylko inwesto-
rów, ale i władze miasta – zie-
mia w centrum osiedli wieloro-
dzinnych, blisko tak obleganej 
instytucji jaką jest RCS to to ła-
komy kąsek inwestycyjny.

Magistrat poradził sobie 
z zagospodarowaniem obszaru 
wzorowo. Największa działka 
o powierzchni 1,5 hektara zo-
stała przeznaczona na budow-
nictwo wielorodzinne. Podobnie 

kolejna działka, trochę mniejsza 
– 0,7 hektara. Na obu tych te-
renach powstanie intensywną 
zabudowa, bloki o wysokości 
24 metrów, czyli sześciopiętro-
we z windą. Nowoczesne bloki 
w założeniach planu zagospo-
darowania idą w parze z budo-
wą parkingów, placów zabaw 
i miejsca do wypoczynku dla do-
rosłych. Aż 25% obu tych działek 
stanowić będą tereny zielone. 
Jedyną równicą jest to, że w wy-
padku drugiego podobszaru ( 0,7 
ha) dopuszczona jest zabudowa 
usługowa zajmująca pierwszą 
kondygnację budynków.

– Uchwalenie planu miejsco-

wego kosztowało nas naprawdę 
dużo pracy i wysiłku. Wierzę, że 
to milowy krok w rozwoju na-
szego miasta. Wszyscy wiemy, 
że w Rypinie brakuje mieszkań. 
Mam nadzieję, że dzięki takiemu 
rozwiązaniu jakie proponujemy, 
powstaną wkrótce w naszym 
mieście kolejne, atrakcyjne 
mieszkania. Rypiński TBS od kil-
ku lat realizuje budowę miesz-
kań czynszowych na wynajem 
z możliwością wykupu na wła-
sność. To jest bardzo dobra 
propozycja dla mieszkańców – 
wpłacając 30% wartości miesz-
kania, rypinianie mogą cieszyć 
się z własnych czterech kątów. 

W ubiegłym roku oddaliśmy 
do użytku budynek przy ulicy 
Mławskiej. Już wkrótce rozpocz-
nie się budowa kolejnego bloku 
przy ulicy Łącznej, w którym 
12 mieszkań będzie miało cha-
rakter komunalny – mówi bur-
mistrz Paweł Grzybowski.

Najbardziej interesującym 
obszarem będzie teren według 
planu przeznaczony do zabudo-
wy usługowej. Inwestor ma do 
dyspozycji 0,77 hektara, na któ-
rej może stworzyć przestrzeń 
o powierzchni sprzedaży do 
2000 m2 oraz zabudowę towa-
rzyszącą.

– To jest miejsce, z którym 

wielu rypinian, także ja, wiąże 
wielkie nadzieje. – mówi wło-
darz miasta – Mam nadzieję, 
że tu właśnie powstanie market 
sieci handlowej, o której marzą 
mieszkańcy.

Ostatni podobszar to doce-
lowo zabudowa garażowa – ga-
raże lub parkingi. Dodatkowym, 
nowym elementem będzie bu-
dowa drogi łączącej ulicę Kosza-
rową i Dworcową. Samą Kosza-
rową będzie można poszerzyć 
i stworzyć miejsca postojowe. 
Czas pokaże, czy atrakcyjny dla 
nas teren będzie równie cieka-
wy dla inwestorów.

(mr)

Rypin

Miasto pięknieje na wiosnę
Piękna pogoda zachęca do spacerów, przejażdżek rowerowych czy joggingu. Wiel-
kim plusem jest to, że możemy wypoczywać w pięknych okolicznościach.

Pracownicy Urzędu Mia-
sta, Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji dokładają wszelkich 
starań, by uczynić nasze miasto 
ładniejszym. Po okresie wzmo-
żonych porządków, przycinania 
gałęzi drzew i krzewów nadeszła 
pora na nasadzenia. Ulica Bo-
haterów Czerwca dzięki nowym 
krzewom, a także wysianiu tra-
wy zyskała na atrakcyjności.

Tekst i fot. (mr)

Rypin

Nowy wóz PSP
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Rypinie oficjalnie został przekazany nowy wóz 
strażacki.

To ciężki samochód ratowni-
czo-gaśniczy GCBA 5/32 na podwo-
ziu scania o mocy 410 km z napę-
dem 4x4 i automatyczną skrzynią 
biegów. Samochód wyposażony 

jest w zbiornik wody o pojemności 
5000 l i na środek pianotwórczy 
500 l. Dodatkowo wyposażony jest 
w w sześciosobową kabinę. Zakup 
wozu dofinansował Urząd Miasta 

Rypin kwotą 50 tys. zł.
W wizycie wiceministra SWiA 

Jarosława Zielińskiego w Bydgosz-
czy uczestniczyli także: wojewoda 
kujawsko-pomorski Mikołaj Bogda-
nowicz, parlamentarzyści, zastępca 
komendanta głównego policji nad-
insp. Helena Michalak, kujawsko-
pomorski komendant wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej nad-
bryg. Janusz Halak wraz z zastęp-
cami oraz komendant wojewódzki 
policji insp. Paweł Spychała.

(mr)
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obława na 31-latka
zakończona sukcesem
RYPIN  W jednym z mieszkań na terenie miasta policjanci za-
trzymali 31-latka, który od prawie czterech lat ukrywał się przed 
wymiarem sprawiedliwości i był poszukiwany listem gończym. 
Mężczyzna już trafił do zakładu karnego

W sobotę (14.04) rypińscy 
kryminalni zatrzymali 31-latka. 
Mężczyzna od września 2014 
roku był poszukiwany listem 
gończym wydanym przez rypiń-

ski sąd za przestępstwa kradzie-
ży oraz kradzieży z włamaniem. 
Ukrywał się przed wymiarem 
sprawiedliwości poza granicami 
kraju.

– Policjant zajmujący się 
poszukiwaniem osób ustalił, że 
mężczyzna przyjechał do kraju 
i przebywa w jednym z miesz-
kań w Rypinie. O godzinie 6 rano 
kryminalni pojechali pod wska-
zany adres i zapukali do drzwi, 
nikt jednak nie reagował. Gdy 
policjanci weszli do środka, za-
skoczony mężczyzna próbował 
ratować się ucieczką przez okno, 
jednak od razu został zatrzyma-
ny przez mundurowych, którzy 
wcześniej otoczyli cały budynek 
– mówi asp. Dorota Rupińska 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Rypinie.

Jeszcze tego samego dnia 
mężczyzna został przewieziony 
do zakładu karnego, gdzie spę-
dzi rok i trzy miesiące.

(ak)
fot. ilustracyjne

Pijani wyeliminowani
Policjanci z Rypina zatrzymali kierowców, którzy pro-
wadzili po alkoholu. Dwóch z nich to kierowcy mo-
torowerów, a trzeci samochodu osobowego. Grozi im 
do 2 lat pozbawienia wolności.

Rypin/Gmina Skrwilno

W niedzielę (15.04) rypińscy 
policjanci wyeliminowali z ruchu 
nieodpowiedzialnych kierowców. 
Pierwszego z nich ok. godz. 8.00 
w Rypinie.  Był nim 69-latek, 
który kierował motorowerem. 
Podczas kontroli okazało się, że 
mężczyzna był pijany, w jego or-
ganizmie było ponad pół promila 
alkoholu.

Drugi został zatrzymany ok. 
godz. 12.00 w Okalewie przez ten 
sam patrol. 38-latek miał w or-
ganizmie ponad promil alkoholu 

i kierował również motorowe-
rem. Trzeciego w Rypinie zatrzy-
mali policjanci z „patrolówki”. 
50-latek kierował samochodem 
osobowym, a w organizmie miał 
ponad 2 promile.

Wszyscy natychmiast stra-
cili prawo jazdy i zakończyli po-
dróż. Za swoje czyny odpowiedzą 
przed sądem. Za kierowanie po-
jazdem w stanie nietrzeźwości 
grozi kara do 2 lat pozbawienia 
wolności.

(ak), fot. archiwum
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Nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunem Andrzejem Stawskim

Oszacują straty
Urząd Gminy Rypin informuje, że istnieje możliwość 
składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach 
rolnych spowodowanych wystąpieniem ujemnych 
skutków przezimowania roślin uprawnych.

Gmina Rypin

Uczniowie z Kowalk z sukcesami
W środę 11 kwietnia we Włocławku odbyła się uroczysta gala laureatów konkur-
sów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora 
Oświaty.

Gmina Rypin

Makabryczne szczegóły 
skatowania Piotrusia

RYPIN  Ludzie wciąż żyją sprawą pobicia 2,5-letniego chłopczyka. Radosław K. siedzi w areszcie, ale 
zdaniem wielu kara jaka mu grozi, jest zbyt mała

W spotkaniu udział wzięli 
dyrektorzy szkół, laureaci kon-
kursów, ich opiekunowie oraz 
rodzice. Gospodarzem wyda-
rzenia był Kujawsko-Pomorski 
Kurator Oświaty Marek Gralik. 
W bieżącym roku szkolnym zor-
ganizowano 13 konkursów dla 

uczniów gimnazjów z następują-
cych przedmiotów: język polski, 
język angielski, język niemiecki, 
język francuski, język rosyjski, 
język hiszpański, historia, mate-
matyka, fizyka, chemia, biologia, 
geografia, informatyka.

W konkursie przedmioto-

wym z fizyki triumfowali ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Kowalkach: Barbara 
Kubacka i Robert Marynowski. 
Podczas gali wręczone zostały 
dyplomy dla laureatów oraz pa-
miątkowe statuetki.

AW, fot. nadesłane

Rolnicy zgłaszający stra-
ty we wnioskach powinni 
wykazać wszystkie uprawy, 
nawet te w których nie wystą-

piły szkody. Wnioski o osza-
cowanie szkód należy składać 
do UG Rypin w terminie do 15 
maja 2018 r. Wniosek do zgło-

szenia strat można uzyskać w 
siedzibie urzędu lub pobrać 
ze strony internetowej gminy. 
Ewentualna likwidacja uszko-
dzonej uprawy może nastąpić 
dopiero po jej oględzinach do-
konanych przez komisję ds. sza-
cowania strat. Oceny zakresu i 
wysokości szkód dokona komisja 
na podstawie wizji w gospodar-
stwie, posługując się wnioskiem 
rolnika o dopłaty obszarowe na 
rok 2018.

(ak)

Przypomnijmy, że to sprawa, 
która zbulwersowała nie tylko 
Rypin i powiat, ale nawet całą 
Polskę. Przed tygodniem do na-
szego miasta przyjechała nawet 
ekipa programu „TVN. Uwaga”, 

by nadawać program na żywo na 
ogólnopolskiej antenie. Obecnie 
znane już są makabryczne szcze-
góły czynów, których od dawna 
dopuszczał się Radosław K. – 
konkubent matki Piotrusia.

Wszystko zaczęło się 27 mar-
ca, gdy pracownik Szpitala Po-
wiatowego w Rypinie powiado-
mił Komendę Powiatową Policji 
w Rypinie, że do lecznicy przyję-
to 2,5-letniego chłopca, u które-
go stwierdzono złamania dwóch 
kości udowych z przemieszcze-
niami oraz liczne zasinienia ciała 
i zadrapania naskórka. Ordyna-
tor oddziału dziecięcego oświad-
czyła, że według niej powyższe 
obrażenia powstały w wyniku 
pobicia i dziecko musi być ho-
spitalizowane w szpitalu specja-
listycznym. Mały Piotruś został 
przewieziony do szpitala w Toru-
niu, gdzie przeszedł 6-godzinną 
operację.

– Ze wstępnej opinii biegłe-
go lekarza wynika, że małoletni 
w wyniku pobicia doznał obra-
żeń ciała w postaci: złamania 

obu kości udowych, zasinień 
obu ud, kolan i podudzi, zasinie-
nia okolicy czołowo-skroniowej 
lewej strony głowy, stłuczenia 
i uszkodzenia obu warg, otar-
cia naskórka okolicy bródkowej 
i wybicia górnego siekacza, które 
spowodowały u niego naruszenie 
prawidłowych funkcji narządów 
ciała na okres powyżej 7 dni – 
podaje rzecznik prasowy Proku-
ratury Okręgowej we Włocławku, 
prokurator Wojciech Fabisiak.

Dzień później wszczęto do-
chodzenie z art. 157 § 1 kk dotyczą-
cego naruszenia czynności ciała. 
W trakcie przeprowadzonych 
czynności ustalono, iż sprawcą 
pobicia dziecka jest konkubent 
jego matki Radosław K. Ustalo-
no również, iż K. od sierpnia 2017 
roku znęcał się nad pokrzywdzo-
nym. Dlatego też tego samego 

dnia Prokurator Rejonowy w Ry-
pinie wszczął śledztwo i przed-
stawił mu  zarzuty z kolejnych 
paragrafów kwalifikujących się 
do dwukrotnie wyższej kary, do 
10 lat więzienia. Przesłuchany 
w charakterze podejrzanego Ra-
dosław K. przyznał się częściowo 
do popełnienia zarzucanego mu 
czynu.

– 29 marca prokurator wy-
stąpił do Sądu Rejonowego 
w Rypinie o zastosowanie wo-
bec podejrzanego Radosława K. 
środka zapobiegawczego w po-
staci tymczasowego aresztowa-
nia na okres 3 miesięcy. Posta-
nowieniem z tego samego dnia 
sąd zastosował areszt. W spra-
wie wykonywane są dalsze czyn-
ności procesowe – dodaje prok. 
Fabisiak.

(ak), fot. Adam Wojtalewicz

Rypin

Zgubiły go nerwy
Kryminalni zatrzymali 32-letniego mieszkańca Rypi-
na, który odpowie za posiadanie zakazanych substan-
cji. Mężczyznę zgubiło jego nerwowe zachowanie, 
które nie umknęło uwadze czujnych policjantów.

W poniedziałek (16.04) ry-
pińscy kryminalni podczas 
wykonywania czynności służ-
bowych na terenie miasta za-
uważyli mężczyznę, który na ich 
widok odrzucił coś z ręki i przy-
depnął. Nie umknęło to uwadze 
policjantów. 

– Mundurowi od razu pod-
jęli interwencję, okazało się 
wówczas, że była to szklana am-
pułka z białym proszkiem. Wte-
dy też przeszukali mężczyznę, 
którym był 32-letni mieszka-
niec Rypina. Dodatkowo znaleźli 
u niego ukryte cztery zawiniąt-
ka z białym proszkiem i szklaną 

lufkę nabitą suszem roślinnym 
– mówi asp. Dorota Rupińska 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Lipnie.

Policjanci natychmiast go 
zatrzymali i przewieźli do ko-
mendy. Po sprawdzeniu tych 
substancji okazało się, że są one 
zakazane. Była to bowiem amfe-
tamina w ilości ponad 12 gramów 
i prawie 3 gramy marihuany.

Jeszcze tego samego dnia 32-
latek usłyszał zarzut posiadania 
narkotyków, za co grozi mu do 3 
lat pozbawienia wolności.

(ak)
fot. KPP Rypin

Na żywo z Rypina nadawała ekipa programu TVN. Uwaga
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Zalana droga powodem sporu
GMINA WĄPIELSK  Najbliższe dni pokażą, czy zalana droga we wsiach Półwiesk Mały i Tomkowo zyska 
przejezdność. W miniony piątek odbyło się w tej sprawie spotkanie mieszkańców z wójtem gminy, sołty-
sem oraz przedstawicielami spółki wodnej

O nieprzejezdnym odcinku 
drogi pisaliśmy w lutym na ła-
mach naszego tygodnika po tym 
jak mieszkańcy wsi zwrócili się do 
redakcji z prośbą o interwencję. 
Okazuje się, że problem w dal-
szym ciągu pozostaje nierozwią-
zany.

– Mijają kolejne miesiące i nic 
się nie dzieje – mówi Wojciech 
Pawłowski z Tomkowa. – Tą drogą 
nie da się jeździć. W takich warun-
kach nie trudno o uszkodzenie 
auta. Przyznam szczerze, że na 
naprawę swojego samochodu wy-
dałem już sporą sumę pieniędzy. 

Cały czas słyszymy tylko obiet-
nice. Zamiast nich oczekujemy 
zdecydowanych działań ze strony 
władz gminy.

Trudną sytuację mieszkań-
ców wsi doskonale rozumie sołtys 
Andrzej Bytner, który zapewnia, 
że w tej sprawie podejmowane są 

już odpowiednie działania.
– W krótkim czasie na dro-

gę nawieziono już kilka przyczep 
kruszywa. Wiem, że ludzie się nie-
cierpliwią, ale robimy wszystko na 
miarę swoich możliwości finanso-
wych. Odpompowanie wody z za-
lanej drogi nic nie zmieni, bo i tak 
po pewnym czasie jej poziom po-
wróci do stanu pierwotnego.

Obecny na spotkaniu wójt 
Dariusz Górski przekonywał 
mieszkańców, że podejmowa-
ne działania muszą być zgodne 
z obowiązującymi przepisami 
prawa.

– Ze środków gminnych 
nie możemy sfinansować budo-
wy urządzeń melioracyjnych na 
działce prywatnej. Prawo na to 
nie pozwala. W tym konkretnym 
przypadku do zalania drogi doszło 

w wyniku niesprawnej melioracji, 
którą już udrożniliśmy. Woda za-
częła już schodzić, ale wszystko 
wymaga czasu. Gdy jej poziom 
znacznie się obniży, podejmiemy 
kolejne kroki. Zrobimy wszyst-
ko, żeby droga była przejezdna 
i mieszkańcy mogli swobodnie się 
poruszać.

Spotkanie momentami prze-
biegało w dość burzliwej atmos-
ferze. Nie brakowało wzajemnych 
oskarżeń. Ludzie mówili m. in. 
o zaniechaniach spółki wodnej, 
a jej przedstawiciele o nieopłaco-
nych składkach. Spotkanie przy-
niosło jednak efekt i ostatecznie 
udało się wypracować plan dzia-
łania, który pozwoli rozwiązać 
problem.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

AD VOCEM
W 135. wydaniu CRY z dnia 5 kwietnia 2018 r. w artykule pt. „Burmistrz 
pożegnał Fałkowskiego” wkradł się błąd. Do końca października generał 
Fałkowski jest nadal w służbie cywilnej, w tzw. rezerwie kadrowej w Szta-
bie Generalnym WP. Za nieścisłość przepraszamy.

Redakcja CRY

Powiat

W nagrodę do Rzymu
Pięć dziewcząt z naszego powiatu zostało laureatka-
mi Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu 
o Wielkich Polakach. Gala została zorganizowana 12 
kwietnia w Górsku.

Uczennice szkół w Ko-
walkach, Ostrowitem, Rypinie 
i Skrwilnie w nagrodę wyjadą 
na pielgrzymkę do Rzymu i in-
nych miast w Europie śladami 
św. Jana Pawła II. Wycieczka zo-
stała przyznana za osiągnięcie 
tytułu laureata w Wojewódzkim 

Interdyscyplinarnym Konkursu 
o Wielkich Polakach. Gala rozda-
nia nagród była zorganizowana 
12 kwietnia w Centrum Edukacji 
Młodzieży im ks. Jerzego Popie-
łuszki w Górsku.

Konkurs obejmował trzy eta-
py: w szkolny, rejonowy i woje-

wódzki. Mogli wziąć w nim udział 
uczniowie klas VI i VII szkół pod-
stawowych oraz gimnazjaliści. 
W zmaganiach wzięło około 700 
osób z 69 szkół z województwa. 
Do finału dostało się 40, z cze-
go 20 zostało laureatami. Wśród 
nich pojawiły się nasze miesz-
kanki: Martyna Wiśniewska, 
Natalia Poniatowska, Stanisła-
wa Urbańska, Oliwia Gałkowska 
i Patrycja Ciecierska.

Dziewczętom dyplomy i na-
grody wręczyli m.in. Kujawsko-
Pomorski Kurator Oświaty Marek 
Gralik i Wicewojewoda Kujawsko-
Pomorski Józef Ramlau.

Inicjatorem konkursu jest 
ks. dr Paweł Nowogórski re-
prezentujący Centrum Edukacji 
Młodzieży w Górsku. Współor-
ganizatorami zostali Urząd Mar-
szałkowski Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego w Toruniu, 
Kuratorium Oświaty w Bydgosz-
czy, Stowarzyszenie Civitas Chri-
stiana i Centra Edukacji Nauczy-
cieli z województwa. Serdecznie 
gratulujemy!

(dr), fot. nadesłane

Praca dla młodzieży
16 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Powia-
towego w Rypinie odbyło się spotkanie z pracodaw-
cami dotyczące staży w ramach projektu pn. „Dobry 
Zawód – Lepsza Przyszłość”.

Powiat

Pracownicy biura projektu 
przedstawili najważniejsze in-
formację oraz wytyczne doty-
czące realizacji tegorocznej edy-
cji staży wakacyjnych, w których 
udział wezmą uczniowie szkół 
powiatowych. W kilkudziesięciu 
wytypowanych zakładach pracy 
adepci zdobywać będą umiejęt-
ności, a także doświadczenie za-
wodowe.

Stażyści zostaną wyłonieni 
w drodze rozmów rekrutacyj-
nych organizowanych z udzia-

łem pracodawców, koordynato-
rów szkolnych i przedstawicieli 
Starostwa Powiatowego w Ry-
pinie. Powiat rypiński zapewni 
pracownikom ubezpieczenie 
NNW, badania lekarskie, odzież 
roboczą oraz stypendium stażo-
we. Ponadto samorząd refundu-
je koszty przejazdu do zakładu 
pracy jak również część wyna-
grodzenia opiekunów stażu.

(red), fot. Starostwo Po-
wiatowe w Rypinie

W  S K r ó C I E
rypin 
Są wolne miejsca w przedszkolu!
Rodzice, którzy nie zapisali swojego dziecka do przedszkola lub ich dziecko nie dostało się do upatrzonej 

placówki, mogą wykorzystać szansę i zapisać dzieci na rok szkolny 2018/2019 do Przedszkola Miejskiego nr 2. 
Przedszkole dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Zachęcamy do skorzystania z oferty.

Wąpielsk 
Weź udział w konkursie
Wójt gminy Wąpielsk zaprasza do udziału w Ekologicznym Konkursie Fotograficznym „Przyroda i natura 

w Gminie Wąpielsk”.
Konkurs jest zorganizowany dla mieszkańców gminy, którzy są zainteresowani uwiecznieniem na fotografii 

różnych pięknych zakątków przyrodniczych i krajobrazów z terenu gminy. Plebiscyt jest współfinansowany ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Prace należy składać 
w urzędzie gminy do 25 maja do godz. 14.

(mr), (red)
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Stop wypalaniu traw!
POWIAT  Wciąż popularną praktyką jest wypalanie terenów trawiastych i uprawnych, aby pozbyć się 
pozostałości uschniętej roślinności. W tego tupu bezmyślne podpalenia często zaangażowani muszą być 
strażacy, którzy rozkładają ręce, bo nieustannie prowadzona edukacja nie przynosi efektów

Każda prowadzona akcja nie-
sie za sobą koszty, które ponoszą 
podatnicy. Warto zdawać sobie 
sprawę, że w tym czasie strażacy 
mogliby być bardziej potrzebni 
w innym miejscu. Tymczasem ga-
szą celowe podpalenia. Od stycz-

nia strażacy z terenu sąsiedniego 
powiatu lipnowskiego wyjeżdżali 
już ponad 70 razy do wypalanych 
traw. Tych zdarzeń jest więcej niż 
w ubiegłym roku ze względu na 
bezdeszczową wiosnę. Również 
sporo pracy mają strażacy z KP 

PSP w Rypinie. Tylko na początku 
kwietnie wyjeżdżali trzykrotnie do 
pożaru na nieużytkach w Rypinie 
i Żałem.

Edukacja zawodzi
Jak sami przyznają, to często 

trudne tereny do gaszenia, bo nie 
można do nich dojechać samocho-
dami. Trzeba gasić ręcznie łopata-
mi. Cyklicznie problem wypalania 
traw wraca na wiosnę, gdy trawy 
są suche. Strażacy prowadzą ak-
cje edukacyjne także w szkołach. 
Tłumaczą, aby w ten sposób nie 
postępować, ale niestety nie daje 
to dostatecznych efektów. Ta ilość 
podpaleń nadal się nie zmniejsza. 
Według służb spory udział w tym 
mogą mieć właśnie dzieci i mło-
dzież.

Grożą kary
Osoby, które wypalają trawy, 

mogą wiele stracić. Przede wszyst-
kim życie, gdyż celowe wzniecanie 

ognia może skończyć się jego nie-
kontrolowanym rozprzestrzenia-
niem się. Z ogólnopolskich staty-
styk wynika, że każdego roku ginie 
przy tym ok. 70 osób. Ofiarami są 
nie tylko osoby podpalające, ale 
także postronne, które zaskoczył 
ogień. Jeśli przy wypalaniu traw 
zdrowie, życie ludzkie albo mienie 
będzie zagrożone, to podpalaczo-
wi może grozić 10 lat pozbawie-
nia wolności. Można stracić także 
pieniądze. Grożą za to kary nawet 
w wysokości 5 tys. zł. Co więcej 
Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa może cofnąć 
dopłaty bezpośrednie za takie 
działania. Warto przy tej okazji pa-
miętać, że za postępowanie dzieci 
konsekwencje poniosą ich rodzice.

Konsekwencje dla przyrody
Dym towarzyszący wypalaniu 

zanieczyszcza powietrze, a tak-
że może stanowić zagrożenie dla 

kierowców, jeśli będzie unosił 
się w okolicy dróg. Traci na tym 
także sama ziemia, bo w przeci-
wieństwie do powszechnego prze-
konania staje się jałowa, a nie bar-
dziej żyzna. Plony zmniejszają się 
o nawet 8 proc. Wypalanie sprzyja 
również wzrostowi chwastów. Wy-
sokie temperatury towarzyszące 
pożarowi zabijają zwierzęta, które 
są pożyteczne dla gleby. Odtwo-
rzenie ekosystemu może trwać 
nawet kilka lat. Zagrożone są tak-
że większe zwierzęta tj. jeże, sar-
ny, lisy, itp., którym często ciężko 
uciec z pułapki ognia. Niszczone 
są przy tych działaniach również 
miejsca lęgowe ptaków oraz owa-
dy odpowiedzialne za zapytanie. 
Wytwarzają się także toksyczne 
substancje, które zatruwają grunt 
oraz wodę.

Natalia Chylińska-
Żbikowska, fot. ilustracyjne

Gmina Wąpielsk

Będzie sprzątanie
Już w sobotę 21 kwietnia wolontariusze z gminy Wą-
pielsk będą sprzątać rzekę i Dolinę Drwęcy. Począ-
tek o 9.00 w Radzikach Dużych przy szkole i ruinach 
zamku.

Fundacja Life Promotion przed 
tygodniem zorganizowała taką 
akcję wspólnie z miastem i gmi-
ną Golub-Dobrzyń i to już po raz 
czwarty. W ekologiczną, społeczną 
akcję „Wiosenne sprzątanie Doliny 
Drwęcy” po raz kolejny włącza się 
także Wąpielsk.

Sprzątanie rozpocznie się, 
jak co roku, o godz. 9.00 odprawą 
przy ruinach zamku i szkole w Ra-
dzikach Dużych. Organizatorzy 
serdecznie zapraszają do udziału 
w akcji mieszkańców gminy, węd-
karzy, harcerzy, młodzież, lokalne 
organizacje.

– Niestety, Dolina Drwęca, 
perła naszego regionu, od wielu 
lat jest zaśmiecana stałymi odpa-
dami komunalnymi – tłumaczy 
Marcin Jodłowski z fundacji Life 
Promotion. – Śmiecą najbardziej 
mieszkańcy biesiadujący przy rzece 
, śmiecą turyści (spływy kajakowe), 
a także niektórzy wędkarze. Stałym 
źródłem zanieczyszczeń są niektó-

re posesje i nielegalne wysypiska. 
W tych przypadkach podejmowane 
są interwencje przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Pol-
skie (dawne RZGW) i postępowania 
administracyjne. Mamy nadzieję, 
że nasza inicjatywa nie ograniczy 
się tylko do działań naprawczych 
i interwencji ale także wpłynie na 
zmianę mentalności tych, którzy 
śmiecą. Zależy nam również na 
edukacji ekologicznej młodego po-
kolenia.

Rzeka Drwęca jest najdłuż-
szym rezerwatem ichtiologicznym 
w Polsce. Dolina Drwęcy została 
objęta programem Natura 2000, 
a rzeka włączona w krajowy pro-
gram restytucji ryb wędrownych. 
Drwęca, ze względu na swoje po-
łożenie, jest ważnym korytarzem 
migracyjnym i rozprzestrzeniania 
się wielu gatunków fauny i flory 
między Doliną Wisły a Pojezierzem 
Mazurskim.

(ToB), fot. nadesłane

Zgłoś ulubionego policjanta
Biuro Prewencji KGP uczestniczy w organizacji XI edycji ogólnopolskiego kon-
kursu „Policjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Po-
gotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii 
Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zapraszamy do zgłaszania 
kandydatów.

Rypin

Istotą konkursu, który trwa 
nieprzerwanie od 2008 r., jest wy-
różnienie tych funkcjonariuszy 
policji, którzy charakteryzują się 
wyjątkowym profesjonalizmem, 
empatyczną postawą i umiejętno-
ściami w obszarze indywidualnej 
pomocy osobom dotkniętym prze-
mocą w rodzinie.

Dotychczas odbyło się już dzie-
sięć jego edycji, podczas których 
wyłoniono 50 laureatów zasługu-
jących – w ocenie społeczeństwa 
- na szczególne wyróżnienie. Byli 
to funkcjonariusze reprezentujący 
zarówno służbę prewencyjną, jak 
i kryminalną. XI edycja konkursu 
objęta jest honorowym patrona-

tem Komendanta Głównego Policji, 
zaś sama uroczystość wręczenia 
wyróżnień zostanie wpisana w cen-
tralne obchody Święta Policji.

Procedura zgłaszania policjan-
tów do obecnej edycji konkursu 
„Policjant, który mi pomógł” trwa 
do 31 maja 2018 r. Zgodnie z re-
gulaminem konkursu zgłoszenia 
policjanta może dokonać osoba 
indywidualna, instytucja lub orga-
nizacja. Natomiast laureatów kon-
kursu (5 osób) wybiera kapituła, 
w skład której wchodzą pracowni-
cy Ogólnopolskiego Pogotowia dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Nie-
bieska Linia”, laureaci ostatnich 
trzech edycji konkursu i przedsta-
wiciel Biura Prewencji KGP. Typo-
wanie kandydatów odbywa się na 
podstawie szczegółowej analizy 
uzasadnień zawartych w formula-
rzach zgłoszeniowych.

Formularze zgłoszeniowe 
można nadsyłać na adres: pogoto-
wie@niebieskalinia.pl lub pocztą 
na adres: „Niebieska Linia”, 02-121 
Warszawa, ul. Korotyńskiego 13. 
Formularz można pobrać na stro-
nie: www.policjant.niebieskalinia.
pl, gdzie również widnieje regu-
lamin konkursu. Zapraszamy do 
zgłaszania kandydatów!

(red), fot. KGP
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Jubileusz Klubu Seniora „przystań”
GMINA BRZUZE  Klub Seniora „Przystań” obchodził trzecią rocznicę swojej działalności. Z tej oka-
zji członkowie zorganizowali uroczyste spotkanie, które odbyło się 10 kwietnia w wiejskiej świetlicy 
w Brzuzem

Co jakiś czas w polskim par-
lamencie wraca sprawa aborcji 
i zmian w przepisach regulujących 
tę kwestię. Zwolennicy liberaliza-
cji prawa głośno mówią o podzie-
miu aborcyjnym i setkach tysięcy 

usuwanych ciąż. Ich zdaniem nie-
rzetelnie przeprowadzone zabiegi 
często powodują powikłania u ko-
biet i tym samym coraz więcej Po-
lek wyjeżdża za granicę, by legal-
nie i bezpiecznie usunąć ciążę. 

Uchwalona w 1993 roku usta-
wa dopuszcza aborcję w trzech 
przypadkach, kiedy płód ma nie-
odwracalne wady, kiedy ciąża jest 
następstwem gwałtu albo kiedy 
zagraża życiu kobiety. Ustawa po-
tocznie nazywana jest kompromi-
sem, bo wypracowała rozwiązania 
zadowalające zarówno zwolenni-
ków jak i przeciwników aborcji. 
Mimo wszystko spór między tymi, 
którzy określają się jako pro-cho-
ice a tymi, którzy są pro-life na-
dal trwa. Zwolennicy zaostrzenia 
prawa chcą doprowadzić do za-
kazania aborcji m. in. z powodu 
wad płodu. Projekt nowelizacji 
zakazującej zabijania nienarodzo-

nych z przyczyn eugenicznych za-
prezentowała w parlamencie Kaja 
Godek z Fundacji Życie i Rodzina, 
prywatnie matka chłopca cierpią-
cego na zespół Downa.

Pomimo wady genetycznej 
syna, kobieta nie poddała się za-
biegowi  przerwania ciąży. Dziś 
Godek jest jedną z najbardziej roz-
poznawalnych twarzy wśród osób 
walczących o zakazanie aborcji. 
Wtorkowe spotkanie udowodniło, 
że poruszając dany temat można 
zapanować nad emocjami, a dzię-
ki temu rozmawiać rzeczowo. 
Uczestnicy chętnie wyrażali swo-
je opinie i spostrzeżenia oraz ak-
tywnie uczestniczyli w dyskusji.

– Przez osiemnaście lat w Ra-
dominie, jako lekarz, prowadzi-
łem punkt dla ciężarnych kobiet. 
Ze względu na swoje poglądy ni-
gdy nie wykonałem zabiegu prze-
rwania ciąży. Znam jednak wielu 
lekarzy, którzy to czynili, bo nie 
uważali aborcji za zbrodnię – 

przyznał podczas dyskusji uczest-
nik spotkania.

Kolejny rozmówca stwierdził, 
że lekarze zbyt często w tej spra-
wie zasłaniają się klauzulą sumie-
nia.

– Coś nie funkcjonuje tak, jak 
powinno. Kobiety są zmuszane do 
urodzenia dziecka nieuleczalnie 
chorego, a powinny mieć prawo 
wyboru i możliwość przerwania 
ciąży w dowolnej placówce me-
dycznej. Odsyłanie ciężarnych 
do innych szpitali ze względu na 
klauzulę sumienia jest niedopusz-
czalne.

Głos w sprawie zabrały rów-
nież panie, które podczas dys-
kusji przekonywały, że działania 
pomocowe państwa powinny być 
w większym stopniu skierowane 
do rodzin wychowujących dziecko 
niepełnosprawne.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Rypin

O zabijaniu nienarodzonych
Aborcja to trudny i kontrowersyjny temat, który od lat wzbudza wiele emocji. 
W miniony wtorek o przerywaniu ciąży rozmawiali członkowie Klubu Filozoficz-
nego działającego przy Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rypinie.

Dzięki pomysłom oraz nie-
gasnącemu zapałowi przewodni-
czącej klubu Teresy Sieklickiej 43 
seniorów z gminy Brzuze chętnie 
angażuje się w życie społeczno-
kulturalne gminy oraz aktywnie 
spędza wolny czas. W podzięko-
waniu za zaangażowanie kole-
żanki i koledzy z klubu obdaro-
wali swoją przewodniczącą małą 
niespodzianką.

W uroczystości wziął rów-
nież udział wójt Jan Koprowski 
oraz pracownicy samorządowi: 
Agnieszka Krauza i Danuta Wi-
śniewska, którzy podziękowali 
wszystkim za współpracę i ży-
czyli zdrowia, pogody ducha 
i pomyślności na przyszłość.

– Od wielu lat samorząd 
gminy Brzuze nie tylko podejmu-
je działania na rzecz osób star-
szych, ale stwarza również wa-
runki do aktywności seniorów. 

Do działalności, którą prowadzą 
Urząd Gminy i Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, włączyły się 
organizacje pozarządowe mają-
ce siedzibę w Brzuzem, głównie 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Brzuze, Stowarzyszenie Dobrzy-
niacy i Gminny Klub Sportowy 
Pojezierze Brzuze. Podejmowa-
ne inicjatywy ujawniły potencjał 
i wolę działania najaktywniej-
szych osób. Konieczne stało się 
poszukiwanie zorganizowanych 
form działalności, dlatego wio-
sną 2015 r. powstał Klub Seniora 
Przystań. Od tamtego czasu klub 
uczestniczył w kilkunastu unikal-
nych projektach z zakresu kultu-
ry, rekreacji, turystyki, a nawet 
ochrony przyrody. Gratuluję, 
dziękuję wszystkim za owocną 
współpracę i życzę zadowolenia 
z dalszych działań – mówi wójt 
Jan Koprowski.

Corocznie realizowanych jest 
w gminie Brzuze kilka autorskich 
projektów dofinansowanych 
przez różne instytucje, głównie 
przez Kujawsko-Pomorski Urząd 
Marszałkowski. Projektem, który 
na stałe wszedł do kalendarza 
wydarzeń i cieszy się ogromnym 
uznaniem wśród osób starszych 
jest „Piknik Seniora”, odbywają-
cy się w krajobrazie Studzianki, 
skupiający zawsze ponad 200 
osób. Bieżący rok zapowiada się 
równie aktywny.

Spośród sześciu projek-
tów stowarzyszeń z Brzuzego, 
które uzyskały wsparcie samo-
rządu województwa, dwa będą 
przeprowadzone z udziałem 
osób starszych. Realizacja jed-
nego z nich, projektu pn. „Pasja 
w Aniołach ukryta”, odbędzie się 
w sierpniu.

(red), fot. UG Brzuze
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przybyło nowych dawców
RYPIN  W miniony piątek na hali widowiskowo-sportowej RCS odbył się Dzień Dawcy Szpiku. Wydarzenie 
zorganizowała młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie

Gotowość do pobrania szpi-
ku i uratowania komuś życia 
wyraziło blisko 200 osób.

– Wyszliśmy w miasto, by 
promować akcję i tym samym 
pozyskać jak największą liczbę 
potencjalnych dawców – tłuma-
czy Anna Kulikowska. – Jestem 
dumna z naszej młodzieży, któ-
ra tak ochoczo zaangażowała 
się w pomoc innym. W Polsce 
co godzinę ktoś dowiaduje się, 
że ma białaczkę, czyli nowo-
twór krwi. Im więcej potencjal-
nych dawców, tym więcej szans 
na życie dla chorych. Dziękuję 
wszystkim, którzy przyłączyli 
się do akcji i zdecydowali się zo-

stać dawcami.
Przeszkoleni wolontariusze 

już od wczesnych godzin po-
rannych przeprowadzali krótkie 
rozmowy z potencjalnymi daw-
cami i dokonywali ich rejestra-
cji.

– Pytaliśmy o stan zdrowia, 
pomagaliśmy wypełnić formu-
larz i tłumaczyliśmy, jak pobrać 
wymaz z wewnętrznej strony 
policzka – mówią wolontariusz-
ki Sara Pawłowska i Patrycja 
Sulkowska. –  Zainteresowanie 
akcją było spore, zarówno wśród 
młodzieży jak i osób dorosłych. 
Czasem tak niewiele trzeba, by 
komuś pomóc.

Przeszczep szpiku jest szan-
są dla wielu chorych i pomaga 
w leczeniu białaczki. Nieste-
ty wielu pacjentów wciąż nie 
znajduje zgodnego genetycznie 
dawcy. Piątkowa akcja pokazała, 
że ludzi dobrego serca w Rypi-
nie nie brakuje.

– Gdy tylko usłyszałem 
o przedsięwzięciu, moja decy-
zja była natychmiastowa. Każdy 
z nas może w przyszłości ciężko 
zachorować i potrzebować po-
mocy. Mam nadzieję, że kiedyś 
mój szpik uratuje komuś życie – 
przyznaje uczestnik akcji.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Frekwencja dopisała

Atrakcją wieczoru był koncert zespołu Red Queen

Jako suport wystąpił StrzeSiu

Organizatorzy zadbali o słodki poczęstunek Uśmiechnięte wolontariuszki  Patrycja Sulkowska i Sara Pawłowska

Wąpielsk

Pokazali, co potrafią
12 kwietnia został rozstrzygnięty etap gminny Ogól-
nopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego.

Wójt Dariusz Górski oraz 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Wąpielsku Katarzyna Szosta-
kowska wręczyli nagrody i dy-
plomy drużynom, które wzięły 
udział w turnieju. Zmagania 
obejmowały test wiedzy oraz 
jazdę rowerem po torze prze-
szkód. W etapie gminnym wzię-

ły udział trzy 4-osobowe dru-
żyny, które przeszły eliminacje 
szkolne.

Wyniki:
I miejsce – Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Radzikach Du-
żych

II miejsce – Szkoła Podsta-
wowa im. S. Staszica w Wąpiel-

sku
III miejsce – Szkoła Podsta-

wowa w Półwiesku Małym
Najlepszym zawodnikiem 

został Paweł Klonowski. Celem 
turnieju BRD jest popularyzo-
wanie przepisów i zasad bez-
piecznego poruszania się po 
drogach, szerzenie wiedzy oraz 
umiejętności udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej, 
a także zachęcanie do aktyw-
ności fizycznej. Turniej ma cha-
rakter wieloetapowy. Zwycięzcy 
będą reprezentować gminę Wą-
pielsk podczas etapu powiato-
wego w Rypinie.

(red), fot. UG Wąpielsk
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Więcej polskiej muzyki?

Piotr Liroy-Marzec, poseł niezrzeszony, złożył w Sejmie RP 
projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji. Pomysł zakłada 
zwiększenie udziału polskiej muzyki w ofercie rozgłośni radio-
wych z obecnych 33 proc. do 50 proc. Idąc dalej, 60 proc. usta-
wowego minimum musi być emitowane w ciągu dnia (w go-
dzinach 5.00-24.00). Liroy-Marzec proponuje też, by ustawa 
objęła utwory twórców niezależnych – 10 proc. oferty w pierw-
szym roku od wejścia w życie ustawy, a potem co najmniej 20 
proc. 

Osoby głuche poprowadzą ciężarówki 

W ubiegłym tygodniu Sejm RP przyjął nowelę 

ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z no-

wymi przepisami, osoby głuche i niedosłyszące, 

po dwóch latach od uzyskania uprawnień na auta 

osobowe, będą mogły ubiegać się o prawo jazdy 

kategorii C i C1 (pojazdy ciężarowe) Przepisy nie 

wprowadzają możliwości prowadzenia autobusów 

przez osobę z tego rodzaju niepełnosprawnością, 

ponieważ w takim przypadku konieczna jest swo-

bodna komunikacja z pasażerami. Nowelizacja ma 

wejść w życie w październiku tego roku. 

Szkolenia dla płatników

Od 1 lipca tego roku lekarze będą wystawiać zwolnienia 
lekarskie tylko w formie elektronicznej. ZUS organizuje 
bezpłatne szkolenia z E-ZLA. Najbliższe odbędą się: 19 
kwietnia o 10.00 i 23 kwietnia o 9.00 w Inspektoracie ZUS 
w Brodnicy (zapisy pod nr. tel. 56 498 36 08), 19 kwiet-
nia o 10.00 w Inspektoracie ZUS w Grudziądzu, ul. Wybic-
kiego 39, sala 302A (56 45 06 714 ), 20 kwietnia o 9.00 
w Inspektoracie ZUS w Lipnie (bez zapisów), 23 kwietnia 
o 10.00 w Inspektoracie ZUS we Włocławku, ul. Płocka 
167, sala 104 (zapisy pod nr. tel. 54 23 07 204 ) oraz 27 
kwietnia o 10.00 w siedzibie Oddziału ZUS w Toruniu, ul. 
Mickiewicza 33/39, sala 411 (zapisy pod nr. tel. 56 610 
93 12).

Seniorzy pochwalą się ofertą 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zachęca do prezentowania dzia-łalności klubów seniora na stronie interne-towej www.infosenior.rops.torun.pl. Akcja „LOOK na Senior Klub” ma na celu upo-wszechnienie wśród osób starszych oferty takich placówek i innych organizacji senio-ralnych. Swoimi działaniami można się po-chwalić, dzwoniąc pod nr 56 657 14 69 oraz mailowo: infosenior@rops.torun.pl.

Nie zatrzymają „prawka” przy stanie wyższej konieczności  

Posłowie przyjęli senacką nowelę prawa o ruchu drogowym, pozwalają-
cą na niezatrzymanie prawa jazdy po przekroczeniu prędkości o więcej 
niż 50 km/h w terenie zabudowanym w związku ze stanem wyższej ko-
nieczności. Takim stanem może być np. przewożenie do szpitala rodzą-
cej kobiety lub osoby, której życie jest zagrożone. Zgodnie z aktualnymi 
przepisami, gdy kierowca przekroczył prędkość o więcej niż 50 km/h 
w terenie zabudowanym, prawo jazdy zatrzymuje policjant w czasie 
kontroli drogowej i przesyła je do właściwego starosty, który formalnie 
zatrzymuje dokument. Za pierwszym razem „prawko” zatrzymane zo-
staje na trzy miesiące. 

Szydło zapowiada rozwinięcie 
polityki prorodzinnej 

Na konwencji Prawa i Sprawiedliwości wicepre-
mier Beata Szydło mówiła o projektach Komite-
tu Społecznego Rady Ministrów. Wśród propo-
zycji znalazły się m.in. emerytura za wychowanie 
czwórki dzieci, premia za szybkie urodzenie dru-
giego dziecka, ułatwienia dla mam-studentek 
oraz bezpłatne leki dla kobiet w ciąży. Program 
ma roboczą nazwę „Mama plus” i będzie rozwijany 
w najbliższych miesiącach. 

Minister dementuje ws. „500 plus” 

Na o� cjalnej stronie resortu rodziny, pracy i polityki społecznej minister Elżbie-
ta Rafalska zaprzeczyła doniesieniom medialnym ws. zmian w programie „500 
plus”, dotyczącym m.in. wydłużenia czasu wypłacania świadczenia (do 25 lat dla 
uczących się) oraz zmiany wysokości progu dochodowego w przyznawaniu tego 

świadczenia na pierwsze dziecko.
– Pragnę podkreślić, że wielokrotnie już na spotkaniach z mediami informowa-
łam, że w moim resorcie nie trwają żadne prace, które zmieniałyby zasady wypłaty 

świadczenia wychowawczego „500 plus”. Obecny okres wypłacania tego świadcze-

nia kończy się 30 września 2018 r., pieniądze na ten cel zabezpieczone są w budże-

cie. Jednoznacznie chcę podkreślić, że do końca trwającego okresu świadczeniowego 

zmian nie będzie, a w moim resorcie nie trwają obecnie żadne prace nad zmianami 

w programie „Rodzina 500 plus” – napisała Rafalska. 
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Bioasekuracja 
udokumentowana

ASF  Od 28 lutego br. hodowcy świń muszą stosować przepi-
sy wynikające z zasad bioasekuracji. To sposób na zatrzymanie 
rozprzestrzeniania się wirusa ASF. W związku z tym, należy wy-
pełnić dokumenty, które są dostępne na stronie internetowej 
Głównego Inspektoratu Weterynarii

Wzory dokumentów znaj-
dziemy w zakładce „Dla hodow-
ców i przedsiębiorców”. Jest to 
m.in. wzór dokumentacji budyn-
ków. Zgodnie z zasadami bioase-
kuracji, należy zabezpieczyć bu-
dynek przed dostępem zwierząt 

dziko żyjących i domowych. Aby 
móc wykazać się przez kontro-
lerami, trzeba wypełnić wspo-
mniany wcześniej formularz, po-
twierdzający przegląd budynków. 
Dokument umożliwia także stałą 
kontrolę szczelności budynku. 

Powinna być ona dokonywana 
nie rzadziej niż raz na dwa tygo-
dnie. 

Druga sprawa to rejestr wejść 
do budynków inwentarskich. 
Trzeci formularz dotyczy środ-
ków transportu. Np. ciężarówki 
potrafią zawlec wirusa z gospo-
darstwa do gospodarstwa, stąd 
obowiązek rejestracji pojazdów 
transportujących świnie. Warto 
też, by rolnik prowadził rejestr 
innych pojazdów, np. paszowo-
zów lub aut, których zadaniem 
jest odbiór padłych zwierząt. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Los neonikotynoidów
Najprawdopodobniej 27 kwietnia rozstrzygną się 
dalsze losy neonikotynoidów, czyli substancji, któ-
re chroniły rzepak przed szkodnikami. Tymczasem 
w Polsce odnotowano już pierwsze przypadki wystą-
pienia słodyszka.

Środki ochrony roślin

Nawozy

Kuszący rynek nawozów
Nawozy z nielegalnego źródła mogą być szkodliwe dla zdrowia i co gorsza rujno-
wać uprawy, ale najnowsze odkrycie Centralnego Biura Antykorupcyjnego mówi 
o nielegalnych nawozów, które mogą ...wybuchać. 

Sprawa, o której mowa, do-
tyczy podejrzenia, że do Polski 
były sprowadzane nawozy spo-
za Unii Europejskiej. Zarzuty 
postawiono kierownikowi Ze-
społu Certyfikacji Nawozów i 
Wyrobów Chemicznych Polskie-

go Centrum Badań i Certyfikacji 
S.A. Oddział w Pile. Ma odpowie-
dzieć za przyjmowanie korzyści 
materialnych za wydawanie cer-
tyfikatów przed wykonaniem 
badań laboratoryjnych. Spro-
wadzone nielegalnie nawozy są 

słabszej jakości, a dodatkowo 
mogą nie spełniać norm doty-
czących wybuchowości. Rolni-
ków kuszą ich niskie ceny, ale 
ryzyko związane z ich zakupem 
jest spore. 

(pw)

Prawo

Komisje pójdą w pole
1 kwietnia weszła w życie nowelizacja prawa łowieckiego. W związku z tym warto 
usystematyzować wiedzę na temat strat łowieckich.

Rolnik składa wniosek o sza-
cowanie szkód do gminy, na te-
renie której znajduje się pole, 
które ucierpiało na skutek żero-
wania zwierzyny. Dokument taki 
powinien posiadać podstawowe 
dane osobowe, wskazać na jakiej 
działce wystąpiła szkoda oraz ja-

kimi roślinami ją obsiano. 
W ciągu 7 dni od złożenia 

wniosku na polu dokonuje się 
oględzin. W skład komisji sza-
cującej szkody wchodzi przed-
stawiciel gminy, reprezentant 
zarządcy lub dzierżawcy obwodu 
łowieckiego oraz rolnik. O termi-

nie wizyty przedstawiciel gminy 
zawiadamia właściciela albo po-
siadacza gruntów rolnych oraz 
dzierżawcę albo zarządcę obwo-
du łowieckiego nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
otrzymania wniosku.

(pw)

Targi i wystawa
12 i 13 maja warto wybrać się z rodziną do Minikowa 
na Targi Turystyczno-Ogrodnicze „Lato na wsi”.

Zaproszenie

Na targach wystawiać się będą 
przedstawiciele gospodarstw agro-
turystycznych oraz producenci 
związani z ogrodnictwem. Podczas 
imprezy będzie można zaopatrzyć 
się w sadzonki ciekawych odmian 
roślin. Dostępni będą także eksper-
ci doradzający, w jaki sposób zago-
spodarować ogród. 

W Minikowie odbędzie się tak-
że Regionalna Wystawa Zwierząt 

Hodowlanych. Hodowcy zaprezen-
tują ponad tysiąc zwierząt. W pro-
gramie także zawody sikawek stra-
żackich i wystawa ras pierwotnych 
psów. Każdego dnia targi otwarte 
będą od 10.00 do 17.00. 

Rok temu w Minikowie wysta-
wiło się ponad 200 podmiotów. Im-
prezę zwiedziło 18 tysięcy gości. 

(pw)
 fot. KPODR

Prawo

Sezonowi na legalu
Kilka tygodni temu pisaliśmy o nowej umowie, dzięki 
której będzie można legalnie zatrudniać osoby pod-
czas żniw lub zbiorów. Obecnie przepisy są w Senacie 
RP. 

Umowa dla pracowników se-
zonowych ma zastąpić umowę 
o dzieło. Powstała kategoria po-

mocników rolnika. Aby legalnie 
zatrudnić takiego pomocnika, go-
spodarz będzie płacił składkę 184 

Neonikotynoidy zostały zaka-
zane w przypadku zapraw rzepaku. 
Substancje te są skuteczne i chro-
nią rośliny przed szkodnikami, ale 
- zdaniem ekologów – mają zgubny 
wpływ na pszczoły. Od czasu wy-
cofania ich z rynku uprawa rzepa-
ku stała się bardziej ryzykowna. 
Organizacje rolnicze protestowały 
i żądały przywrócenia legalności 
stosowania zapraw neonikotyno-
idowych. Niestety, Unia Europejska 
zmierza w przeciwnym kierunku. 
Obecnie proponuje się, by zaka-
zać stosowania neonikotynoidów 
wszędzie poza szklarniami. Dla 
rolników byłoby to trudne do zaak-
ceptowania, ponieważ substancje 
te używane są m.in. w zaprawach 
buraków i ziemniaków, nie wspo-
minając o zbożach ozimych. 

Na Dolnym Śląsku pojawiły się 
pierwsze ogniska słodyszka rze-
pakowego. Chrząszcze powodują 
uszkodzenia roślin i utrudniają ich 
kwitnienie. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

zł miesięcznie. Umowę z pomocni-
kiem będzie można podpisać na 120 
dni. Osoba zatrudniona dorywczo 
będzie musiała rozliczyć się z po-
datku od osiągniętych dochodów 
w kraju, którego jest obywatelem.

(pw), fot. ilustarcyjne
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Sezon na kleszcza
PROFILAKTYKA  Za oknem długo wyczekiwana wiosna, więc chętnie spędzamy czas na łonie 
natury. Pamiętajmy, by zachować czujność, bo to okres szczególnej aktywności kleszczy, które 
przenoszą groźne choroby

Kleszcz pospolity jest paję-
czakiem, który przechodzi trzy 
fazy cyklu rozwojowego: od 
larwy, przez nimfę, aż do po-
staci dorosłej. Trwa to 2-3 lata. 
Dorosły kleszcz jest wielkości 
główki od szpilki, ale po nassa-
niu zwiększa swój rozmiar kil-
kakrotnie. Kleszcz, by mógł się 
przekształcić w kolejną postać, 
musi napić się krwi zwierzęcia 
lub człowieka. 

Główne zagrożenie, jakie 
stanowią dla ludzi kleszcze to 
przenoszone przez nie choroby. 
Drobnoustroje chorobotwórcze 
przedostają się do pajęczaków 
wraz z krwią zakażonych ży-
wicieli. Do zakażenia dochodzi 
w czasie ukłucia, gdy następu-
je bezpośrednie wprowadzenie 
zarazków do krwi. W Polsce 
najczęściej przenoszone są: bo-
relioza i kleszczowe zapalenie 
mózgu. 

Większość przypadków za-
c h o r o w a ń 
zdarza się 
późną wiosną 
oraz w okre-
sie letnim, 
p o n i e w a ż 
w tym okre-
sie kleszcze 
są aktywne. 
Od połowy 
kwietnia do 
połowy lipca 
trwa tzw. se-
zon jagodowy, 
a od połowy 
sierpnia za-
czyna się tzw. 
sezon grzybo-
wy. Najłatwiej 
zostać za-
atakowanym 
przez klesz-
cze w godz. 
8.00-12.00 lub 
16.00-20.00.

K l e s z -
cze bytu-
ją głównie 
w obszarach 
zalesionych, 
trawiast ych, 
w gęstych 
z a r o ś l a c h ,  
p apr o  c i a ch ,  
na leszczy-
nie, również 
w parkach 
m i e j s k i c h 
i na obrze-
żach osiedli 
mieszkanio-
wych otoczo-
nych terena-
mi zielonymi. 

Szczególnie upodobały sobie 
wilgotne lasy mieszane, z do-
minacją gatunków liściastych 
i bogatym poszyciem. Wbrew 
wielu obiegowym opiniom, nie 
żyją na drzewach i nie skaczą na 
żywicieli. Wspinają się na trawy 
i krzewy do wysokości ok. 120-
150 cm.

Borelioza 
W miejscu ukłucia przez 

kleszcza pojawia się tzw. rumień 
wędrujący. To zmiana o owal-
nym kształcie, która w miarę 
upływu czasu powiększa się. 
W typowych przypadkach przy-
biera kształt obrączkowaty, jed-
nak czasami może mieć inną 
postać lub w ogóle nie wystę-
puje. Rumieniowi towarzyszyć 
mogą objawy grypopodobne: 
gorączka, zmęczenie, bóle gło-
wy, uczucie rozbicia. 

Jeżeli nie podejmie się sku-
tecznego leczenia rumienia wę-
drującego, mogą rozwinąć się 
obja wy późne. Dochodzi wtedy 
do zajęcia różnych narządów 
wewnętrznych: stawów, ośrod-
kowego układu nerwowego, ser-
ca. Zmiany są często trudne do 
zdiagnozowania i niespecyficz-
ne dla tej choroby. 

W leczeniu boreliozy sto-
suje się antybiotykoterapię. Im 
wcześniej rozpoczęta, tym ro-
kowanie są lepsze. Leczenie ob-
jawów fazy późnej boreliozy jest 
trudne i bywa mało skuteczne. 

Kleszczowe 
zapalenie mózgu
Objawy KZM podobne są 

do infekcji grypowej z towa-
rzyszącą gorączką, bólami gło-
wy, nudnościami i wymiotami. 
W wywiadzie ważne jest po-
wiedzenie lekarzowi o pokłuciu 
przez kleszcza lub przebywaniu 
w miejscach, gdzie kleszcze wy-
stępują. 

W większości przypadków 
KZM przebiega łagodnie, jednak 
mogą wystąpić powikłania. Do 
najczęściej zaobserwowanych 
należą objawy uszkodzenia 
ośrodkowego układu nerwowe-
go: niedowłady, trwałe uszko-
dzenie słuchu, zaburzenia funk-
cji móżdżku. 

Nie ma leku, który zwalcza 
infekcję wirusem KZM. Leczenie 
jest więc wyłącznie objawowe, 
mające na celu zwalczenie obja-
wów zapalnych.

Szczepienie przeciwko KZM 
jest skuteczną formą ochro-
ny przed zakażeniem wirusem 
kleszczowego zapalenia mózgu. 
Można się zaszczepić tylko i wy-
łącznie po konsultacji z leka-

SYTuAcje, KTóRe zwIęKSzAją RYzYKO 
zAKAżenIA chOROBAmI OdKLeSzczOwYmI
- aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu,
- uprawianie turystyki rowerowej lub pieszej,
- jazda konna,
- zbieranie grzybów, jagód, polowanie i wędkowanie,
- spędzanie czasu na leśnych działkach bądź na wsi,
- praca lub hobby wymagające częstych pobytów w lesie lub na terenach  
zielonych,
- pikniki lub spacery w lesie lub na łące,
- spożywanie produktów mlecznych wytworzonych z niepasteryzowanego  
mleka.

rzem, który ustali brak przeciw-
wskazań do podania szczepionki. 
Skuteczny schemat szczepienia 
obejmuje trzy dawki podawane 
w odstępie wskazanym przez 
producenta szczepionki lub le-
karza. 

Ochronny poziom przeciw-
ciał u osoby szczepionej uzy-
skuje się po podaniu drugiej 
dawki. Tak więc, by szczepienie 
było skuteczne, należy je rozpo-
cząć co najmniej dwa miesiące 
przed planowaną wizytą w tere-
nie występowania choroby. Wy-
żej wymieniony cykl szczepienia 
zachowuje skuteczność przez 
około 5 lat. Zalecane jest więc 
podawanie dawek przypomina-
jących szczepionki co 5 lat.

jak usunąć intruza?
Najlepszą metodą prewencji 

przed chorobami odkleszczo-
wymi jest unikanie kontaktu 
z kleszczami, a w przypadku 
ukąszenia szybkie i prawidłowe 
usuwanie ich ze skóry. 

Przy usuwaniu pasożyta 
najlepiej używać pęsety, którą 
należy uchwycić kleszcza jak 
naj bliżej skóry i zdecydowa-
nym ruchem pociągnąć w górę. 
Miejsce po ukąszeniu należy 
zdezynfekować np. za pomocą 
spirytusu. Jeśli resztki pasoży-
ta pozostały w skórze, należy 
zgłosić się do lekarza w celu ich 
usunięcia. 

Smarowanie kleszcza ole-
jem, kremem lub innym tłusz-
czem może spowodować 
wstrzyknięcie do ciała człowie-
ka większej ilości materiału za-
palnego. Nie należy też przypa-
lać go zapałką bądź papierosem 
ani używać do usuwania intruza 
ostrych narzędzi.

jak się chronić?
Na spacer zakładajmy jasne 

ubranie, na którym łatwiej bę-
dzie zauważyć kleszcza. Wybie-
ramy koszulę z długim rękawem, 
długie spodnie i zakryte obuwie. 
Głowę chronimy czapką. Warto 
też spryskać się repelentem, 
który dodatkowo odstraszy pa-
jęczaka (do kupienia w drogerii 
lub aptece). 

Po powrocie z pobytu 
na łonie przyrody dokładnie 
sprawdzamy ciało, czy nie wi-
dać na nim kleszczy. Zwracamy 
szczególną uwagę na miejsca 
na głowie (u dzieci), za uszami, 
w zgięciach pach i łokci, oglą-
damy brzuch, pępek, pachwiny. 
Dobrze jest wziąć prysznic.

PSSE Warszawa
fot. pixabay
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 Lipno
 W niedzielę 22 kwietnia o 17.00 w kinie Nawojka będzie można obejrzeć film 

„Sprawa Chrystusa”. Scenariusz został oparty na historii Lee Strobla, laureata Na-
grody Pulitzera. Bohater filmu był w latach 70. XX wieku wojującym ateistą i chciał 
udowodnić świeżo nawróconej żonie  brak racjonalności zmartwychwstania. Bez 
niego nie ma chrześcijaństwa, więc Strobel postanowił jako rasowy reporter 
pokazać, że nie miało ono miejsca. Po wielu dogłębnych rozmowach z teologami, 
lekarzami, psychologami i antropologami zrozumiał, że wiara jest racjonalna.

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

 21 czerwca przy PUK Arenie mieszkańcy będą mo gli oficjalnie p owitać 
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 
pieczenia podpłomyków, zabawy i konkursy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół 
Same Suki. Grupa wykonuje muzykę folk. Formacja pojawi się na scenie około 
21.00. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie „Zielona Lipa”. 

 Golub-Dobrzyń
 Do 6 maja w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni jest dostępna ekspozy-

cja prac Henryka Hereca poświęcona Chopinowi i jego muzyce. Na wszystkich 
obrazach obecny jest motyw klawiatury, a na wielu pojawia się zarys fortepianu. 
Henryk Herec urodził się w Warszawie w 1928 roku. Studiował w Grafik Skola 
Malmo w pracowni prof. Bertil Lundberg, „Deko” Skola w pracowni prof. A. 
Grundsod oraz na Wydziale Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. 
Przez rok był stypendystą Svenska Institutet w Sztokholmie.

 Wąbrzeźno
 W czwartek 19 kwietnia o 16.00 w WDK odbędzie się promocja książki 

Tomasza Stochmala „Zapomniane linie kolejowe kujawsko-pomorskiego”. Prze-
wodnik zawiera informacje o 18 liniach kolejowych, 166 stacjach, przystankach 
i ładowniach, prawie 70 mostach i wiaduktach oraz ponad 650 kilometrach linii 
kolejowych istniejących i zlikwidowanych. Całość przeplatają fotografie, na których 
autor uchwycił to niezwykłe dziedzictwo kolejowe.

 21 kwietnia o 19.00 w WDK będzie można zobaczyć najlepsze skecze Kaba-
retu z Konopi. Grupa zdobyła kilkanaście nagród publiczności oraz jest laureatem 
kilkudziesięciu festiwali kabaretowych takich jak: KOKS, PKS, Dowcipakery, Mu-
latka, Fermenty, PAKA, Kopytko, Festiwal Dobrego Humoru, Zostań Gwiazdą Kaba-
retu, Japko itp. Kabaret koncertuje po całej Polsce oraz za granicą. Obecny skład 
tworzą: Krzysztof Kubalski, Norbert Orłowicz oraz Radosław Kielich. Bilety do naby-
cia w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00 w cenie 35 zł/osoba, grupowe 
(grupa od 15 osób) 30 zł/osoba. Więcej informacji pod nr. tel. 56 688 17 27, wew. 
27.

 25 kwietnia w Wąbrzeskim Domu Kultury zostanie zorganizowany 
Wojewódzki Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Wąbrzeski Mikrofon”. Każdy 
uczestnik wykona jedną piosenkę w języku polskim. Organizator zapewnia 
nagłośnienie, aparaturę do odtwarzania podkładu muzycznego (CD) oraz 
poczęstunek.

 Rypin
 19 kwietnia o 16.00 w bibliotece będzie można podyskutować o książce „Dy-

got” Jakuba Małeckiego, w ramach Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Wstęp bezpłatny. 

 23 kwietnia w godz. 8.00-14.00 w oddziale dziecięcym i filii nr 2 MPBP 
w Rypinie przy ul. Młyńskiej 12 odbędą się spotkania autorskie z Zuzią Sieklicką, 
uczennicą Szkoły Podstawowej nr 3, autorką książki „(Pod)różne historie. Obóz 
muzyczny”. Wstęp wolny. 

 Dzień później o 17.00 w centrali książnicy przy ul. Warszawskiej 20 planowana 
jest prelekcja Marka Stanisława Tyburskiego pt. „Przyroda powiatu rypińskiego”.  
Nawiązywać ona będzie do wydanej w ubiegłym roku książki pod tym samym 
tytułem oraz do obchodzonego 22 kwietnia Dnia Ziemi. Wstęp wolny. 

 Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Filmów Amatorskich 
„Stopklatka”. Swoje dzieła można nadsyłać do 27 sierpnia. Konkurs adresowany 
jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadg-
imnazjalnych, 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 Kul-
tury, ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin. Można zgłosić maksymalnie dwie produkcje. 
Organizatorzy przewidzieli pulę nagród finansowych i rzeczowych.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Wirtuozi gitary
wracają na zamek

GOLUB-DOBRZYŃ  W dniach 20-22 kwietnia na Zamku Go-
lubskim spotkają się młodzi instrumentaliści, którzy wezmą 
udział w III Festiwalu Gitarowym. Imprezę uświetnią wystę-
py Andrzeja Grygiera, Daniela Egielmana i zespołu Scratching 
Fork

Organizatorem konkursu 
jest Publiczna Szkoła Muzyczna 
I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, 
a dyrektorem artystycznym wy-
darzenia – Paweł Dąbrowski. 
Impreza rozpocznie się w piątek 
20 kwietnia o 10.00. Wówczas 
wystartuje część konkursowa. 
Przesłuchania będą prowadzo-
ne w pięciu kategoriach: trzech 
solowych, wśród zespołów oraz 
w rywalizacji otwartej (fingersty-
le, dla osób nie uczęszczających 
do szkół muzycznych).

– Gitara jest jednym z naj-
bardziej popularnych instru-
mentów – piszą organizatorzy. 
– Mało kto jednak wie, czym się 
różni gitara klasyczna od aku-
stycznej, a jeszcze mniej osób 
słyszało na żywo gitarę klasycz-
ną. Jest to instrument szczególny. 
Co prawda nie należy do najgło-
śniejszych, jednak rekompensuje 

to bogactwem brzmienia i barwą 
dźwięku. W lirycznych utwo-
rach ciepłem i szlachetnością 
koi uszy słuchaczy, żeby chwilę 
później zadziwić ich surowością 
hiszpańskich melodii. Stąd też 
narodził się pomysł zorganizo-
wania Festiwalu Gitarowego, aby 
umożliwić szerszej publiczności 
kontakt z tym szczególnym in-
strumentem, a młodym adeptom 
dać szansę sprawdzenia swoich 
umiejętności.

W ramach festiwalu plano-
wane są dodatkowe atrakcje. 
W piątek o 17.00 wystąpi Andrzej 
Grygier. To młody wirtuoz gitary 
(rocznik 1998), który od 2009 roku 
zwyciężył w ponad dwudziestu 
ogólnopolskich i międzynarodo-
wych konkursach gitarowych. Do 
swoich największych sukcesów 
zalicza przede wszystkim pierw-
sze miejsca w międzynarodo-

wych festiwalach i konkursach w: 
Zrucu nad Sazavou w Czechach, 
Weimarze w Niemczech, Velbert 
w Niemczech, Olsztynie, Brnie 
w Czechach, w Żorach. 

Następnego dnia o tej samej 
godzinie na Zamku Golubskim 
zagra Daniel Egielman. Jest on 
laureatem ponad 20 międzyna-
rodowych konkursów. Do jego 
największych osiągnięć moż-
na zaliczyć m.in. 1 nagrodę na 
II Międzynarodowym Konkur-
sie „Premio Casino di Sanremo” 
w Sanremo (Włochy) w 2016 
roku. Otrzymał też pięciokrotnie 
stypendium Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, 
stypendium „Agrafki Muzycznej”, 
Stypendium Prezesa Rady Mini-
strów oraz Stypendium Marszał-
ka Województwa Pomorskiego.

W niedzielę 22 kwietnia 
o 17.00 w Domu Kultury wystą-
pi grupa Scratching Fork. To trio 
około-jazzowe, tworzone przez 
gitarzystę Marka Malinowskie-
go, basistę i kontrabasistę Ro-
berta Rychlickiego-Gąsowskiego 
i perkusistę Wojciecha Zadrużyń-
skiego. Wstęp na koncerty jest 
bezpłatny. Darmowe wejściówki 
można odebrać w magistracie 
oraz w punkcie informacyjnym 
podczas konkursu. 

Partnerami imprezy są: PTTK 
przy Zamku Golubskim im. Zyg-
munta Kwiatkowskiego w Golu-
biu-Dobrzyniu oraz Stowarzysze-
nie Miłośników Kultury. Patronat 
honorowy nad konkursem objęli: 
burmistrz Golubia-Dobrzynia 
i starosta golubsko-dobrzyński.

(ToB)
fot. DK

Lipno

Oscarowy wieczór
W piątek 27 kwietnia o 18.00 w kinie Nawojka zosta-
nie wyświetlony film „Twój Vincent”, nominowany do 
Oscara w kategorii „Najlepszy film animowany”.

Film w reżyserii Doroty Ko-
bieli i Hugh Welchmana opo-
wiada o ostatnich tygodniach 
z życia wybitnego malarza Vin-
centa Van Gogha. O jego tragicz-
nej śmierci wiadomo od dawna, 
jednak nadal nie jest jasne, jak 
i dlaczego doszło do śmiertel-

nego postrzału. Film opowiada 
właśnie tę historię, odkrywa 
okoliczności tajemniczej śmierci 
artysty. Czy na pewno popełnił 
samobójstwo?

„Twój Vincent” to pierwsza 
pełnometrażowa animacja ma-
larska. Każda z 65 tys. klatek 

została ręcznie namalowana, 
a w pracach uczestniczyło 125 
zawodowych malarzy z całego 
świata. W polskiej wersji języ-
kowej usłyszymy m.in. Danutę 
Stenkę, Jerzego Stuhra, Macieja 
Stuhra, Roberta Więckiewicza, 
Józefa Pawłowskiego.

Obraz był nominowany 
m.in. do Oscara, Złotego Globu 
i nagrody BAFTA. Zdobył także 
Europejską Nagrodę Filmową 
oraz dwie statuetki – Orły, przy-
znawane przez Polską Akademię 
Filmową. Bilety na lipnowski 
seans kosztują 10 zł. Początek 
o 18.00. 

(ToB)
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20:35 Ojciec Mateusz

05:50 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 227 - serial 
07:20 Komisariat odc. 64 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Komisarz Alex odc. 137 - serial 
10:10 Klan odc. 3297
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 21 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 24 godziny na bezkresnej 
 pustyni - fi lm 
13:45 Elif odc. 228 - serial 
14:45 Korona królów odc. 65 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 30 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3298
18:30 Korona królów odc. 66 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 246 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 70
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 8
23:50 Ocaleni odc. 4
00:55 Wojskopolskie.pl odc. 6

05:20 Ukryta prawda odc. 205 - serial 

06:25 Szpital odc. 298 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 17 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 15 

 - serial

09:20 Przepis na życie 

 odc. 5 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 574 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 18 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 472 - serial 

14:55 Szpital odc. 299 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 16 

 - serial

16:55 Przepis na życie 

 odc. 6 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 5 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 575 - serial 

20:00 Street Dance II - fi lm 

21:45 Lucyfer odc. 8 s. 2 - serial

22:45 American Horror Story: Asylum 

 odc. 8 s. 2 - serial 

23:45 Dary anioła: Miasto kości - fi lm 

02:25 Moc magii odc. 103

06:00 Detektywi w akcji odc. 72 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 15 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 16 - serial

08:00 Drużyna A odc. 14 s. 4 - serial 

09:00 Detektyw Monk 

 odc. 16 s. 6 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 44 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 45 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 15 s. 4 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 1 s. 7 

 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 132 -

  serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 174 

15:00 Detektywi w akcji odc. 133 

 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 98

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 99

18:00 Policjantki i policjanci odc. 397 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 398 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 184 - serial 

21:05 Chłód w lipcu - thriller 

23:20 Samurajowie nieba - dramat 

02:30 Interwencja 

06:00 To moje życie! odc. 271 s. 3
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 38 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 76 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 17 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 22 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 23 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 18 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 76 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial 
20:00 American Pie II - komedia 
22:05 Komedia mało romantyczna 
 - komedia 
23:30 Aniołki Charliego: 
 zawrotna szybkość - fi lm 
01:40 Najśmieszniejsi 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Dezerterzy odc. 76

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Historia kina w Popielawach - fi lm 

11:00 Zmiennicy odc. 7 - serial 

12:10 Zmiennicy odc. 8 - serial 

13:15 Rzecz Polska odc. 7

13:35 Studio Kultura - rozmowy 

13:55 Wahadełko - dramat 

15:05 Wstęp do fi lmu odc. 88

15:10 Droga młodych - fi lm 

16:15 Chuligan literacki odc. 74

16:50 Przystań - fi lm 

18:25 Tora i miecz - fi lm 

19:25 Broken Tale - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Łączy nas pamięć 

 - 75. rocznica wybuchu 

 powstania w getcie warszawskim 

21:30 Pianista - dramat

00:05 Scena klasyczna 

06:50 Był taki dzień odc. 537
06:55 Draża - czetnik. Legenda Kresów 
 - fi lm 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 70
08:35 Ukryte skarby odc. 28
09:15 Sława i chwała odc. 3 - serial 
10:20 Jak było? odc. 6, 
11:00 Flesz historii 
11:20 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 4 
11:35 Dotknięcie anioła - fi lm 
12:45 Nie było żadnej nadziei - fi lm 
13:20 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:50 Sensacje XX wieku odc. 4 
14:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 87 - serial 
15:15 Śmierć Zygielbojma - fi lm 
16:15 Panna Madonna, legenda 
 tych lat - fi lm 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 47 
17:45 Janosik odc. 7 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 34 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Tajemnice początków Polski 
 odc. 3 - serial 
21:35 Sława i chwała odc. 4 - serial 
22:40 Spór o historię odc. 108 
23:25 Karuzela - fi lm 
00:10 Codzienny PRL odc. 17

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków - serial 
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień 
09:30 Bernadetta Księżniczka 
 z Lourdes - fi lm 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Przyroda i ludzie 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Bioetyczny detektyw odc. 8 - fi lm 
13:40 Ukrywałem Żydów 
14:15 Wołyń - nierozliczone 
 ludobójstwo - fi lm 
15:30 Wakacje z Chopinem - fi lm 
15:45 Śladami historii - serial 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło” 
16:40 Nad Jeziorem Malawi - fi lm 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
17:00 Ja głuchy 
17:25 Gotowi, do biegu, start 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Superksięga odc. 7 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. 1 
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 

05:55 Na dobre i na złe odc. 704 
 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 8 
07:20 Na sygnale odc. 38 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl odc. 65 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1847 
 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 118 - serial 
14:00 Oczy Atakamy - fi lm 
14:55 Na dobre i na złe odc. 704 
 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:15 Meandry uczuć odc. 93 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 66 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 39 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1847 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1848 
 - serial 
20:45 Szpieg D’83 odc. 1 - serial 
21:40 Zawód: Amerykanin odc. 7 
 - serial 
22:30 Łączy nas pamięć - 75. rocznica 
wybuchu powstania 
 w getcie warszawskim 
23:50 Za marzenia odc. 7 - serial 
00:50 Wielki Tydzień - dramat 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 27 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2231

10:55 Ukryta prawda odc. 897 - serial 

12:00 Szkoła odc. 549 - serial 

13:00 19+ odc. 250 - serial 

13:30 Szpital odc. 786 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 12

15:30 Szkoła odc. 550 - serial 

16:30 19+ odc. 251 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 898 - serial 

18:00 Szpital odc. 787 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5285

20:10 Doradca smaku odc. 28 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2665 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 151

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 17

22:35 Lejdis - komedia 

01:20 Jack Reacher - fi lm 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 664 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 424 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 425 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 19 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 752 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 143 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 789 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2676 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 835 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 218 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 208 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2677 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 525 - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 114
21:10 Przyjaciółki odc. 130 - serial 
22:10 Wyjdź za mnie odc. 5
23:25 Gwiazd naszych wina 
 - melodramat
02:00 Gorzki romans - thriller 

21:45 Lucyfer 16:00 Nie igraj z aniołem 11:00 Kobra - oddział 
specjalny 16:15 Chuligan literacki 13:50 Sensacje XX wieku

20:10 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

Ash przegrywa turniej tańca. Nie zamierza się 
poddawać i postanawia stworzyć nowy zespół. 
W poszukiwaniu wyjątkowych tancerzy wyrusza ze 
znajomym w podróż po Europie. Niebawem grupa 
staje do pierwszego ważnego konkursu.

Po pierwszym roku w college’u cztery pary 
postanawiają wynająć dom na plaży i ponownie 
spróbować zakazanego owocu. Kevin, Jim, Stifl er 
i Oz oraz ich dziewczyny – Nadia, Michelle, Vicky 
oraz Heather, stają do walki płci. Wydaje się, że to 
płeć piękna jest górą.

„American Pie II”
(2001r.) TV Puls 20:00

„Street Dance II”
(2012r.) TVN7 20:00



Piątek, 20 kwietnia 2018

17:55 Leśniczówka

05:45 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 228 - serial 
07:15 Komisariat odc. 65 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Ojciec Mateusz odc. 246 - serial 
10:10 Klan odc. 3298
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 22 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Rok w zagrodzie odc. 2
12:45 24 godziny na rafi e koralowej 
 - fi lm 
13:45 Elif odc. 229 - serial 
14:45 Korona królów odc. 66 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 31 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Leśniczówka odc. 15 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 16 - 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. 29
21:30 Big Music Quiz odc. 7
22:35 Korzenie odc. 4 - serial 
23:35 Bicie serca - romans 
01:10 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują świat 

05:20 Ukryta prawda odc. 206 - serial 

06:25 Szpital odc. 299 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 18 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 16 

 - serial

09:20 Przepis na życie odc. 6 s. 3 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 575 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 19 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 473 - serial 

14:55 Szpital odc. 300 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 17 

 - serial

16:55 Przepis na życie odc. 7 s. 3 

 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 576 - serial 

20:00 Megamocny - fi lm 

22:05 Podejrzani Thriller 

00:20 Strzelec odc. 3 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 73 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 16 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 17 - serial
08:00 Drużyna A odc. 15 s. 4 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 1 s. 7 
 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 46 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 47 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 16 s. 4 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 2 s. 7 
 - serial 
13:00 Galileo odc. 676 
14:00 Galileo odc. 677 
15:00 Detektywi w akcji odc. 134 
 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 100
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 101
18:00 Policjantki i policjanci odc. 398 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 399 
 - serial 
20:00 Mecenas Lena Barska odc. 12 
 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 181 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 182 - serial 
23:05 Chłód w lipcu - thriller 
01:30 Interwencja 

06:00 To moje życie! odc. 272 s. 3
07:00 Mojżesz - 10 przykazań odc. 39 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach odc. 18 
 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 23 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 24 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 19 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 78 s. 2 - serial 
20:00 Twierdza - fi lm 
22:35 Osaczeni - fi lm 
01:00 Sin City 2: Damulka warta grzechu 
 - thriller 

05:05 Chciałbym się ogolić - fi lm 
08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:20 Sztuka odc. 3
08:25 Ceramika iłżecka - fi lm 
08:35 Radość życia - fi lm 
08:40 Sztuka odc. 3
08:45 Somnambulicy - fi lm 
08:50 Głosy - fi lm 
08:55 Sztuka odc. 3
09:00 Kwadrat - fi lm 
09:03 Rynek - fi lm 
09:20 Informacje kulturalne 
09:45 Coś za coś - dramat 
11:00 Zmiennicy odc. 9 - serial 
12:20 Zmiennicy odc. 10 - serial 
13:25 Studio Kultura - rozmowy 
13:45 Last Night of the Proms 2015 
15:25 Pegaz odc. 69
16:30 Wielki Tydzień - dramat 
18:10 Videofan odc. 76 
18:35 Przędza - fi lm 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 95
20:05 Sieć - dramat 
22:20 Tygodnik kulturalny 
23:05 Dziennik fi lozofa odc. 119
23:20 Beauty is a Crime 
00:40 Pianista - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 538
07:00 Panna Madonna, legenda 
 tych lat - fi lm 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 71
08:35 Ukryte skarby odc. 27
09:05 Sława i chwała odc. 4 - serial 
10:10 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 7 - serial 
10:45 Podróże z historią odc. 34 s. 4 
11:15 Taśmy bezpieki odc. 47 
11:50 Karuzela - fi lm 
12:30 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 74
12:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 34 
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 24 - serial 
15:25 Tajemnice początków Polski 
 odc. 3 - serial 
16:30 Betar - fi lm 
17:30 Goniec historyczny IPN odc. 2
17:55 Janosik odc. 8 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 26 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 34
20:30 Powrót do Heimkher - fi lm 
21:35 Sława i chwała odc. 5 - serial 
22:45 Szerokie tory odc. 91
23:25 Betar - fi lm 
00:30 Miasto skarbów odc. 2 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 7 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. 3 - serial 
11:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Niebieska jabłoń - fi lm 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Ludwig Maria Grignion 
 de Montfort - fi lm 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 6 - serial 
17:00 Moje leczenie wodą - fi lm 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
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. 10 - serial 
22:40 Samuraj Chrystusa - fi lm 

06:00 Za marzenia odc. 7 - serial 
06:55 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 6 - serial 
07:20 Na sygnale odc. 39 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl odc. 66 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1848 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 119 - serial 
13:55 Coś dla Ciebie odc. 146, 
14:25 Zakupy pod kontrolą odc. 4
14:55 Za marzenia odc. 7 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:15 Meandry uczuć odc. 94 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 67 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 40 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1848 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1849 
 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 98 s. 8 - serial 
21:40 Rodzinka.pl odc. 232 s. 12 
 - serial 
22:20 Krąg podejrzanych odc. 7 - serial 
23:40 Zawód: Amerykanin odc. 7 
 - serial 
00:35 Nowy koszmar Wesa Cravena 
 - horror

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 28 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2232

10:55 Ukryta prawda odc. 898 - serial 

12:00 Szkoła odc. 550 - serial 

13:00 19+ odc. 251 - serial 

13:30 Szpital odc. 787 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 551 - serial 

16:30 19+ odc. 252 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 899 - serial 

18:00 Szpital odc. 788 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5286

20:00 Shrek II - fi lm 

22:00 Niezgodna - fi lm 

00:55 Kuba Wojewódzki odc. 9 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 665 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 426 - serial 
09:30 SuperPies odc. 7
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 20 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 753 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 144 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 790 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2677 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 836 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 219 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 209 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2678 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 526 
 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. 
 Taniec z gwiazdami odc. 80
22:10 Pamięć absolutna - fi lm 
00:50 Opętanie - Powrót do domu 
 - thriller 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 22:20 Tygodnik kulturalny 08:00 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

19:35 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 16:30 Na ratunek 112

Złoczyńca Megamocny próbuje zdobyć kontrolę 
nad Metro City. Na jego drodze staje superbohater 
Metro Man. Nadchodzi dzień, kiedy złoczyńcy 
udaje się pokonać przeciwnika. Triumf nie trwa 
długo. Znudzony geniusz postanawia stworzyć 
sobie nowego przeciwnika.

Shrek i Fiona otrzymują zaproszenie od rodziców 
panny młodej. Teściowie pragną poznać męża 
córki, nie wiedzą jednak, że jest nim ogr. Shrek ma 
wątpliwości, czy ich widok ucieszy teściów i we 
troje z osłem wyruszają w podróż. Po przybyciu na 
miejsce spełniają się najgorsze obawy Shreka. 

„Shrek II”
(2004r.) TVN 20:00

„Megamocny”
(2010r.) TVN 7 20:00



Sobota, 21 kwietnia 2018

20:20 Komisarz Alex

05:35 Klan odc. 3296
06:05 Sprawa dla reportera 
07:05 Weterynarze z sercem odc. 36 
 - serial 
07:25 Pełnosprawni 
07:55 Rok w ogrodzie 
08:15 Rok w ogrodzie extra 
08:35 Jaka to melodia? 
09:10 Studio Raban odc. 26 
09:40 Rodzinny ekspres odc. 29 
10:05 Zakochaj się w Polsce odc. 65
10:35 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
10:45 Trzecia połowa odc. 5 - serial 
11:40 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 29
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 7 - serial 
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 180
14:05 Ojciec Mateusz odc. 246 - serial 
15:05 Wojenne dziewczyny odc. 18 
 - serial 
15:55 Korona królów odc. 63 - serial 
16:25 Korona królów odc. 64 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:18 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Od Opola do Opola 
18:55 Orły Nawałki 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 Komisarz Alex odc. 138 - serial 
21:15 Kwiaty wojny - dramat
23:40 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
23:50 Idealny plan - thriller 
01:30 Zła krew - thriller 

05:45 Ukryta prawda odc. 207 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Przepis na życie odc. 3 s. 3 

 - serial 

09:55 Przepis na życie odc. 4 s. 3 

 - serial 

10:55 Przepis na życie odc. 5 s. 3 

 - serial 

12:00 Zaklinaczka duchów odc. 13 

 - serial

13:00 Zaklinaczka duchów odc. 14 

 - serial

14:00 Zaklinaczka duchów odc. 15 

 - serial

15:00 Bliźniaczki na boisku - komedia 

16:45 Piękna i Borys Bestia - komedia 

19:00 Stosunki międzymiastowe 

 - komedia 

21:15 Bez granic - melodramat

23:55 Starcie tytanów - fi lm 

02:10 Moc magii odc. 105

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 27 - serial 
06:30 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 28 - serial 
06:55 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 29 - serial 
07:30 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 30 - serial 
07:55 Tom i Jerry Show odc. 4 - serial 
08:30 Tom i Jerry Show odc. 5 - serial 
08:55 Tom i Jerry Show odc. 6 - serial 
09:30 Piesek z Hollywood - komedia 
11:05 Policjantki i policjanci odc. 395 
 - serial 
12:05 Policjantki i policjanci odc. 396 
 - serial 
13:05 Policjantki i policjanci odc. 397 
 - serial 
14:05 STOP Drogówka odc. 175
15:05 Aladyn i Lampa Śmierci - fi lm 
17:00 Policjantki i policjanci odc. 398 
 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 399 
 - serial 
19:00 Galileo odc. 678 
20:00 Mecenas Lena Barska odc. 13 
 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 183 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 184 - serial 
23:05 The Raid II: Infi ltracja - fi lm 
02:15 Anthony Bourdain: bez rezerwacji 
 odc. 13 - serial 

06:00 Skorpion odc. 6 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 55 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne odc. 17 

 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne odc. 18 

 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 74 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 75 s. 2 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 76 s. 2 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 77 s. 2 - serial 

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 78 s. 2 - serial 

14:25 Najśmieszniejsi odc. 7

15:40 Pan niania - komedia 

17:25 Jurassic Park - fi lm 

20:00 W pogoni za zemstą - fi lm 

22:00 Infi ltrator - thriller 

00:05 American Pie II - komedia 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 15 - serial 

09:10 Warszawa Singera 

 - szlagiery żydowskiej ulicy 

10:05 Odyseja fi lmowa odc. 8 - serial 

11:25 Party przy świecach - komedia 

12:35 Blok. Sztuki wizualne odc. 1 

13:40 Wstęp do fi lmu odc. 87

13:45 Dybuk - dramat 

15:35 Wydarzenie aktualne 

16:10 Wstęp do fi lmu odc. 79

16:20 Aby do niedzieli - komedia 

18:15 Dranie w kinie odc. 25

18:50 Peace ‘n’ Pop odc. 2 - serial 

20:00 Filadelfi a - dramat 

22:15 Alicia Keys plays Baloise Session 

00:00 Anatomia zła - thriller 

02:10 Filadelfi a - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 539
07:00 Betar - fi lm 
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 7 
08:35 Podwodna Polska odc. 21
09:05 Do przerwy 0:1 odc. 2 - serial 
09:40 Do przerwy 0:1 odc. 3 - serial 
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 174
10:45 - fi lm - fi lm 
11:45 - fi lm - fi lm 
12:50 Złoto Jukonu odc. 1 - serial 
13:55 Szerokie tory odc. 117
14:30 Wielka gra odc. 78
15:35 Spór o historię odc. 175 
16:15 Janusz Korczak - fi lm 
17:25 Roman Dmowski 
 - współtwórca Niepodległej 
17:55 U Pana Boga w ogródku odc. 2 
 - serial 
18:50 Szalona miłość - Rosjanie i Putin 
 - fi lm 
19:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 8 
20:35 Ekstradycja odc. 1 s. 3 - serial 
21:45 Pole widzenia. Polskie wynalazki 
 które zmieniły świat. odc. 1 
22:15 Tajemnice początków Polski 
 odc. 3 - serial 
23:15 Jurek - fi lm 
00:40 Kochankowie roku tygrysa 
 - melodramat

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:00 Sanktuarium Matki Bożej o Złotym 
Sercu w Beauraing - fi lm 
09:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 
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 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
12:50 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 8 - serial
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Głos serca odc. 10 - serial 
14:40 Jestem gotowy na wszystko... 
 - fi lm 
15:25 Kartka z kalendarza 
15:30 Wierzę w Boga 
15:45 Spotkania z ekologią odc. 14
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial 
16:55 Święty na każdy dzień 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 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 Sabina K. - fi lm 

05:40 Koło fortuny 
06:15 Na sygnale odc. 186 - serial 
06:45 Barwy szczęścia odc. 1845 
 - serial 
07:20 Barwy szczęścia odc. 1846 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:40 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 44
10:55 M jak miłość odc. 1366 - serial 
11:55 M jak miłość odc. 1367 - serial 
12:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 39
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 XXII Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2016 odc. 1
16:20 Rodzinka.pl odc. 232 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę 
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 98 s. 8 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Kronika Orlen Warsaw 
 Marathonu 
18:35 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion 
19:35 Lajk! odc. 15
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 133
21:35 Riviera odc. 6 - serial 
22:25 Rodzinka.pl odc. 232 - serial 
23:00 Szpieg D’83 odc. 1 - serial 
23:55 Ludzik, czyli One Man Show 
 odc. 6
00:30 Poltergeist - horror 

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Wyjątkowa chwila odc. 1

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1068

11:00 Na Wspólnej odc. 2662 - serial 

11:25 Na Wspólnej odc. 2663 - serial 

11:50 Na Wspólnej odc. 2664 - serial 

12:15 Na Wspólnej odc. 2665 - serial 

12:50 Ugotowani odc. 7 s. 13 

13:50 Agent - gwiazdy odc. 9 s. 3 

14:50 MasterChef Junior odc. 6 s. 3

16:25 Efekt domina odc. 6 s. 5

16:55 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 17 

17:55 Tu się gotuje! odc. 6 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 9 s. 3

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5287

20:00 Hipnoza odc. 7

21:05 Czarownica - fi lm 

23:10 Mgła - horror 

01:05 Ugotowani odc. 7 s. 13 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:25 Mała syrenka - fi lm 

09:15 My3 odc. 40 

09:45 My3 odc. 39 

10:15 Ewa gotuje odc. 330

10:55 Nasz nowy dom odc. 75 

11:55 Wyjdź za mnie odc. 5 

12:55 Top chef odc. 75 

14:25 Umów się ze mną. Take me out 

 odc. 7

15:45 Kabaret na żywo odc. 37

17:45 SuperPies odc. 8

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 65

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:40 Zwierzogród - fi lm 

22:00 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 84

00:00 Oldboy. Zemsta jest cierpliwa 

 - fi lm 

08:55 Przepis na życie 14:05 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw 18:50 Peace ‘n’ Pop 10:10 Okrasa łamie 

przepisy

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

Diabolina była niegdyś dobrą dziewczyną. Gdy 
leśna kraina została zaatakowana, wykazała się 
bohaterstwem, stając w jej obronie. Niestety, zło 
i niegodziwość, zmieniły jej serce. Żądna zemsty 
na władcy wrogiego królestwa rzuca klątwę na jego 
córkę. 

Ariel jest córką króla mórz, Trytona. Pewnego 
dnia, syrenka ratuje przed utonięciem młodzieńca. 
Zakochuje się w nim, ale żeby go zdobyć, zawiera 
układ z wiedźmą Urszulą. 

„Mała syrenka”
(1989r.) Polsat 07:25

„Czarownica”
(2014r.) TVN 21:05
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05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3298
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojskopolskie.pl odc. 7
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Jaka to melodia? 
08:55 Program sportowy 
09:10 Ziarno odc. 658 
09:35 Program sportowy 
09:45 Gen innowacyjności 
10:05 Weterynarze z sercem 
 odc. 37 - serial 
10:35 Leśniczówka odc. 15  - serial 
11:00 Leśniczówka odc. 16 - serial 
11:30 Program sportowy 
11:35 Spotkanie ze świętym odc. 2 
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Regina Coeli 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:40 Program sportowy 
12:45 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
13:00 Dzika Tajlandia odc. 2 - serial 
14:00 Sonda II odc. 81 
14:20 Program sportowy 
14:30 Droga do Rosji 
15:05 Komisarz Alex odc. 138 - serial 
15:45 Program sportowy 
15:55 Korona królów odc. 65 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Big Music Quiz 
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 19 - serial 
21:05 Jubileuszowy koncert 
 GOLEC uOrkiestra 
22:45 Legalna blondynka - komedia 
00:25 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 

06:00 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 29 - serial 

06:30 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 30 - serial 

06:55 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 31 - serial 

07:30 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 3 - serial 

07:55 Tom i Jerry Show odc. 5 - serial 

08:30 Kosmaty zawodnik - komedia 

10:20 Galileo odc. 677 

11:20 Galileo odc. 678 

12:30 Pogromca czarownic - fi lm 

14:10 Uciekająca panna młoda 

 - komedia 

16:45 Biały tygrys - fi lm 

19:00 Galileo odc. 679 

20:00 Predator II - fi lm 

22:30 W zamknięciu - horror 

00:05 Istota z głębin - horror 

06:00 Skorpion odc. 7 s. 2 - serial 

06:50 Przygody Merlina 

 odc. 11 s. 2 - serial

07:50 Najśmieszniejsi odc. 7

08:50 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 5 s. 5 - serial 

09:30 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 3

10:05 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 4

10:40 Jurassic Park - fi lm 

13:25 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm 

14:35 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm 

15:50 Blondynka w koszarach - komedia 

17:50 Cudotwórca - komedia 

20:00 Szybcy i wściekli - fi lm 

22:10 Angielska robota - fi lm 

00:20 Uwikłana odc. 7 s. 1 - serial 

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 16 - serial 

09:10 Klejnot niezwykłej urody. Życie 

 i muzyka Iannisa Xenakisa - fi lm 

10:20 Trzeci punkt widzenia odc. 233

10:50 Przekładaniec - komedia 

11:45 Wstęp - Teatr 

12:00 Teatr Spektakl teatralny 

13:00 Rozmowa po spektaklu 

13:25 Chuligan literacki odc. 75

14:00 Nienasyceni 

14:35 Zakochany Molier - fi lm 

16:50 Rzecz Polska odc. 8

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 527

18:10 35 lat minęło. 

 Program Jonasza Kofty 

19:05 Psalm codzienny, czyli radość 

 o poranku Jonasza Kofty 

20:20 Czerwony pająk - fi lm 

22:05 Scena alternatywna odc. 57

22:35 Trzeci punkt widzenia odc. 233

23:15 Życie Karolinki. 

 Rozdział 1 i 2 - fi lm 

00:30 Enter Enea Festival 2017

  - Leszek Możdżer, 

 Gloria Campaner 

06:50 Był taki dzień odc. 540

06:55 Violetta Villas - życie po życiu 

 odc. 9

07:30 Piosenki Jonasza Kofty - fi lm 

08:05 El misionero - fi lm 

09:15 Siedlisko odc. 5 - serial 

10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 141

10:40 Koło historii odc. 41 

11:10 Ukryte skarby odc. 31

11:45 Podróże kulinarne 

 Roberta Makłowicza odc. 313

12:15 Podróże z historią odc. 34 s. 4 

12:50 Afryka - serial 

13:50 Szerokie tory odc. 93

14:30 Trójka hultajska - komedia 

16:05 Wielka gra odc. 79

17:25 Ex libris Magazyn 

17:55 U Pana Boga w ogródku 

 odc. 3 - serial 

18:50 Powrót do Heimkher - fi lm 

19:50 Jan Paweł II - fi lm 

22:05 Wielki test o Wiśle odc. 49

23:40 Virtuti - dramat 

01:40 Pole widzenia. Polskie wynalazki 

 które zmieniły świat. odc. 1 

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień 
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 2 - serial 
11:30 Życie Karola Wojtyły - fi lm 
12:00 Regina Coeli 
 z Ojcem świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
13:50 W Solankowej Dolinie - serial 
14:10 Ewangelia wg św. Jana 
 odc. 2 - fi lm 
15:30 Ojciec Klemens Vismara - fi lm 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja 
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Cuda Jezusa odc. 4 - serial 
22:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy - 
 z daleka widać lepiej 
23:30 Żywe historie zamknięte 
 w metalu 

05:35 Koło fortuny 
06:15 Barwy szczęścia odc. 1847 
 - serial 
06:45 Barwy szczęścia odc. 1848 
 - serial 
07:20 Barwy szczęścia odc. 1849 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:40 Podwodna planeta odc. 4 
 - serial 
11:40 Droga do Rosji 
12:20 Kocham Cię, Polsko! odc. 133
13:45 Kocham Cię, Polsko! 
 - kulisy po odcinku odc. 8
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Bake off - Ale ciacho! odc. 40
16:20 Bake off - Ale przepis odc. 40
16:35 Na sygnale odc. 187 - serial 
17:10 Na dobre i na złe odc. 704 
 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Kronika Orlen Warsaw 
 Marathonu 
18:35 Za marzenia odc. 7 - serial 
19:30 Zakupy pod kontrolą odc. 5
20:05 Poltergeist - horror 
21:50 Złota dama - dramat 
23:50 Bez wstydu - fi lm 
01:25 Młode wilki - fi lm 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1069

11:00 Efekt domina odc. 7 s. 5

11:30 Co za tydzień odc. 846

11:55 Iron Majdan odc. 6

12:55 Diagnoza odc. 9 s. 2 - serial 

13:50 Druga szansa odc. 6 s. 5 - serial 

14:50 Hipnoza odc. 7

15:55 Shrek II - fi lm 

17:50 Wyjątkowa chwila odc. 2

18:00 Ugotowani odc. 8 s. 13 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5288

20:00 MasterChef Junior odc. 7 s. 3

21:30 Kowboje i obcy - western 

00:00 Pieniądze to nie wszystko 

 - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 44 - serial 

08:10 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 45 - serial 

08:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 46 - serial 

09:05 Królewna Śnieżka i siedmiu 

 krasnoludków - fi lm 

10:55 Hotel dla psów - komedia 

13:10 Zwierzogród - fi lm 

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 84

17:35 Nasz nowy dom odc. 114 

18:40 Aż chce się żyć odc. 1

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie 

20:00 W rytmie serca odc. 22 - serial 

21:05 Kabaret na żywo odc. 38

23:15 Lep na muchy - komedia 

01:00 Terminator: Genisys - fi lm 

05:40 Ukryta prawda odc. 208 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Przyjaciele odc. 26 - serial 

09:25 Przyjaciele odc. 27 - serial 

09:55 Przepis na życie odc. 6 s. 3 - serial 

10:55 Przepis na życie odc. 7 s. 3 - serial 

11:55 Zaklinaczka duchów odc. 16 - serial

12:50 Zaklinaczka duchów odc. 17 - serial

13:50 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii - fi lm 

16:55 Megamocny - fi lm 

19:00 Lucyfer odc. 8 s. 2 - serial

20:00 Starcie tytanów - fi lm 

22:15 Strzelec odc. 4 - serial 

23:15 Sztanga i cash - komedia 

01:55 Moc magii odc. 106

10:55 Przepis na życie 19:00 Galileo

08:50 Co ludzie powiedzą? 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:15 Siedlisko

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

Akcja rozgrywa się w środowisku uczestników 
nielegalnych nocnych wyścigów samochodowych. 
Policja podejrzewa, że Dominic Toretto i jego grupa są 
zamieszani w kradzieże ciężarówek. Aby zlikwidować 
proceder, policjant Brian O’Conner ma przeniknąć 
w szeregi kierowców. 

Elle jest bardzo dobrą uczennicą i najpopularniejszą 
dziewczyną w szkole. Nieco próżna widzi siebie 
u boku bogatego narzeczonego. Tymczasem 
ukochany zrywa z nią. Elle nie zamierza się 
poddawać – rzuca szkołę mody i podejmuje studia 
prawnicze na Harvardzie.

„Legalna blondynka”
(2001r.) TVP 1 22:45

„Szybcy i wściekli”
(2001r.) TV Puls 20:00
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13:45 Elif

05:45 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 229 - serial 
07:15 Komisariat odc. 66 - 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. 7 - serial 
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 54 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:20 Agropogoda 
12:25 To się opłaca 
12:40 Dzika Tajlandia odc. 2 - serial 
13:45 Elif odc. 230 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy odc. 180
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:55 Leśniczówka odc. 15 - serial 
16:15 Leśniczówka odc. 16 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3299
18:30 Korona królów odc. 67 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Okno na tamtą stronę 
22:00 Warto rozmawiać 
23:05 Daleka droga do domu - fi lm 
00:15 Legalna blondynka - komedia 

05:20 Ukryta prawda odc. 209 - serial 

06:25 Szpital odc. 300 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 19 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 17 

 - serial

09:20 Przepis na życie 

 odc. 7 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 576 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 20 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 474 - serial 

14:55 Szpital odc. 301 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 18 

 - serial

16:55 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 7 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 577 - serial 

20:00 Miłość może zabijać -thriller 

22:05 Kurt Cobain: życie bez cenzury 

 - fi lm 

00:50 Mucha II - horror 

06:00 Detektywi w akcji odc. 74 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 17 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 18 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 16 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 48 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 49 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 17 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 135 
 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 92
15:00 Detektywi w akcji odc. 136 
 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 102
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 103
18:00 Policjantki i policjanci odc. 399 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 400 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 185 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7 - serial 
22:00 Galileo odc. 678 
23:00 Galileo odc. 679 
00:00 Bestie z morza: Megalodon 
 - thriller 

06:00 To moje życie! odc. 273 s. 3
07:00 Dziesięć przykazań odc. 40 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 78 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 19 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 24 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 25 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 20 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 78 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial 
20:00 Tajemnicza przesyłka - fi lm 
22:00 Twierdza - fi lm 
00:50 Sin City 2: Damulka warta 
 grzechu - thriller 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:15 Rzecz Polska odc. 8
08:35 Wielki Tydzień - dramat 
10:20 Kobiela na plaży - fi lm 
11:00 Zmiennicy odc. 11 - serial 
12:15 Zmiennicy odc. 12 - serial 
13:20 Film fabularny - fi lm
13:45 Studio Kultura - rozmowy 
14:00 Smuga cienia - dramat 
15:55 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 527
16:50 Jasne błękitne okna - fi lm 
18:35 Za młodzi na śmierć 
 odc. 6 - serial 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Blok. Film - fi lm 
21:00 Czułość - fi lm 
21:35 Szaleństwo 
21:40 Krakatau - fi lm 
21:50 Kręgi snu - fi lm 
22:00 Szaleństwo 
22:05 Koma - fi lm 
22:15 Epizod - fi lm 
22:20 Szaleństwo 
22:25 Universal Spring - fi lm 
22:50 Którędy po sztukę odc. 18
22:55 Videofan odc. 81
23:15 Dziennik fi lozofa odc. 120
23:30 Biały bóg - thriller 
01:35 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 541

07:00 Betar - fi lm 

08:00 Wojciech Cejrowski 

 - boso przez świat odc. 72

08:35 Ukryte skarby odc. 26

09:05 Sława i chwała odc. 5 - serial 

10:35 - fi lm - fi lm 

11:30 Niecała nieprawda czyli PRL 

 w DTV odc. 34

12:05 Jan Paweł II - fi lm 

14:20 Sensacje XX wieku odc. 26 

15:15 Encyklopedia II wojny światowej 

 odc. 72 - serial 

15:50 Spór o historię odc. 36 

16:35 Złoto Jukonu odc. 3 - serial 

17:30 Flesz historii 

17:55 Janosik odc. 9 - serial 

18:50 Sensacje XX wieku odc. 23 

19:55 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii 

20:30 Święta wojna Rosjan - fi lm 

21:35 Sława i chwała odc. 6 - serial 

22:40 Błękitna Armia 1917-1919 - fi lm 

00:00 Doceniałam każdy 

 przeżyty dzień - fi lm 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Dziecko od poczęcia - fi lm 
11:50 Retrospekcja 
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Corrie Ten Boom 
 - nieugięta wiara - fi lm 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Wszystko jest możliwe - fi lm 
15:40 Pocztówka z Indii - Chennai 
 - miasto św. Tomasza Apostoła 
 - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial 
17:25 Kartka z kalendarza 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - 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 Stan bezpieczeństwa państwa 
22:10 Dziesięć przykazań odc. 70 
 - serial 
22:55 Święty nie rodzi się po śmierci 
 - fi lm 

05:25 Koło fortuny 
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 98 s. 8 - serial 
06:55 Coś dla Ciebie odc. 136
07:20 Na sygnale odc. 40 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 35
11:25 Rodzinka.pl odc. 67 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1849 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 120 - serial 
14:00 Podwodna planeta odc. 4 - serial 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 98 s. 8 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 95 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 68 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 41 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1849 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1850 
 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 33
20:50 M jak miłość odc. 1368 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:50 Za marzenia odc. 8 - serial 
22:50 Zaginiona odc. 7 - serial 
23:55 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 286 s. 14 - serial 
00:50 O mnie się nie martw 
 odc. 98 s. 8 - serial 

05:40 Uwaga! odc. 5288
06:15 Mango - Telezakupy 
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 8 s. 2
07:55 Akademia ogrodnika odc. 8
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2233
10:55 Tu się gotuje! odc. 6 s. 2
11:00 Ukryta prawda odc. 899 - serial 
12:00 Szkoła odc. 551 - serial 
13:00 19+ odc. 252 - serial 
13:30 Szpital odc. 788 - serial 
14:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 12 s. 12 
15:30 Szkoła odc. 552 - serial 
16:30 19+ odc. 253 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 900 - serial 
18:00 Szpital odc. 789 - serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! odc. 5289
20:10 Doradca smaku odc. 29 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2666 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 152
21:30 Druga szansa odc. 7 s. 5 - serial 
22:30 Iron Majdan odc. 7
23:30 Kowboje i obcy - western 
02:00 Co za tydzień odc. 846

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 666 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 427 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 428 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 21 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 754 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 145 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 791 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2678 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 837 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3619
16:30 Na ratunek 112 odc. 220 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 210 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2679 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 527 - serial 
20:05 Terminator: Genisys - fi lm 
23:00 Lekcja przetrwania - thriller 
01:40 Więzień labiryntu: Próby ognia 
 - fi lm 

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

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Zmiennicy 18:50 Sensacje XX wieku

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

Rok 2029. John Connor wysyła porucznika 
Kyle’a Reese’a do roku 1984, aby uratował jego 
matkę przed śmiercią. Niespodziewany zwrot 
zdarzeń sprawia, że Kyle i Sarah jednoczą siły 
z Terminatorem.

Tommy Wick ma dostarczyć tajemniczą przesyłkę 
szefowi konkurencyjnego gangu. To z pozoru 
rutynowe zadanie, ale wszystko się zmienia, gdy 
grupa uzbrojonych najemników, która chce przejąć 
przesyłkę, zaczyna śledzić Tommy’ego.

„Tajemnicza przesyłka”
(2013r.) TV Puls 20:00

„Terminator: Genisys”
(2015r.) Polsat 20:05



Wtorek, 24 kwietnia 2018

14:45 Korona królów

05:45 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 230 - serial 
07:15 Komisariat odc. 67 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
10:10 Klan odc. 3299
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 55 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 To się opłaca 
12:50 24 godziny w Górach Skalistych 
 - fi lm 
13:45 Elif odc. 231 - serial 
14:45 Korona królów odc. 67 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 32 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3300
18:30 Korona królów odc. 68 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:30 Najdłuższa wojna 
 nowoczesnej Europy - serial 
21:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 8 - serial 
22:35 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 6 - serial 
23:35 Labirynt odc. 1 - serial 
00:45 Komisja morderstw odc. 4 - serial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1130 - serial 

06:25 Szpital odc. 301 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 20 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 18 

 - serial

09:20 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 578 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 21 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 475 - serial 

14:55 Szpital odc. 302 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 19 

 - serial

16:55 Przepis na życie 

 odc. 9 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 8 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 579 - serial 

20:00 Déjà vu - thriller 

22:40 Odwet - fi lm 

00:55 American Horror Story: Asylum 

 odc. 8 s. 2 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 75 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 18 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 19 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 17 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 50 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 51 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 18 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 137 

 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 93

15:00 Detektywi w akcji odc. 138 

 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 104

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 105

18:00 Policjantki i policjanci odc. 400 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 401 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 186 - serial 

21:00 Mściciel - fi lm 

22:55 Eksperyment numer 12 - fi lm 

01:00 STOP Drogówka odc. 175

06:00 To moje życie! odc. 274 s. 3
07:00 Dziesięć przykazań odc. 41 
 - dramat
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 20 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 25 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 26 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 21 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 80 s. 2 - serial 
20:00 Trefny wóz - thriller 
21:30 Szybcy i wściekli - fi lm 
23:55 Angielska robota - fi lm 
02:05 Wikingowie odc. 9 s. 4 - serial 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Wydarzenie aktualne 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Jasne błękitne okna - fi lm 

10:40 Rzecz Polska odc. 8

11:00 Zmiennicy odc. 13 - serial 

12:10 Zmiennicy odc. 14 - serial 

13:15 Studio Kultura - rozmowy 

13:35 Jutro idziemy do kina - dramat 

15:35 Listy naszych czytelników - fi lm 

16:05 Tygodnik kulturalny 

16:55 Dotknięcie ręki - fi lm 

18:40 Ikona - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Gala - Fryderyki 2018 

22:10 Dezerterzy odc. 77

22:50 Dziennik fi lozofa odc. 121

23:00 Rent - musical

01:20 Obok - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 542
07:00 Tońko, czyli legenda 
 o ostatnim baciarze - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 73
08:35 Ukryte skarby odc. 25
09:10 Sława i chwała odc. 6 - serial 
10:20 - fi lm - fi lm 
11:20 Goniec historyczny IPN odc. 2, 
11:55 - fi lm - fi lm 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 23 
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 73 - serial 
15:10 Afryka - serial 
16:15 Tora i miecz - fi lm 
17:15 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 5 
17:30 Ex libris 
17:55 Janosik odc. 10 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 22 
19:55 Jak było? odc. 7
20:35 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
21:15 Sława i chwała odc. 7 - serial 
22:25 Czego nie mogliśmy wykrzyczeć 
 - fi lm 
23:30 W cieniu nienawiści - fi lm 
01:30 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 73

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 Młodzi Światu 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Festiwal muzyczny Johnny Casha 
14:10 Dziesięć przykazań odc. 70 
 - serial 
14:55 Kartka z kalendarza 
15:00 Święty na każdy dzień 
15:05 „Będę jej głównym Patronem” 
 - Andrzej Bobola 1809 r. - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial 
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
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 Listy do Pana Boga - dramat 
23:50 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial 

05:30 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość odc. 1368 - serial 
07:00 Wierzę, szukam, rozmawiam 
 - fi lm 
07:20 Na sygnale odc. 41 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 36
11:25 Rodzinka.pl odc. 68 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1850 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 121 - serial 
14:00 ADHD i ja - fi lm 
14:55 M jak miłość odc. 1368 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:15 Meandry uczuć odc. 96 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 69 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 42 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1850 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1851 
 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 8 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1369 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:55 Gala - Fryderyki 2018 
01:10 Zaginiona odc. 7 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 3 

07:50 Doradca smaku odc. 29 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2234

10:55 Ukryta prawda odc. 900 - serial 

12:00 Szkoła odc. 552 - serial 

13:00 19+ odc. 253 - serial 

13:30 Szpital odc. 789 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 553 - serial 

16:30 19+ odc. 254 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 901 - serial 

18:00 Szpital odc. 790 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5290

20:10 Doradca smaku odc. 30 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2667 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 153

21:30 Diagnoza odc. 10 s. 2 - serial 

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 10 s. 12 

23:30 Superwizjer odc. 1128

00:05 Tu się gotuje! odc. 6 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 667 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 429 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 430 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 22 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 755 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 146 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 712 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2679 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 758 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3620
16:30 Na ratunek 112 odc. 221 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 211 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2680 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 528 - serial 
20:05 Więzień labiryntu: Próby ognia 
 - fi lm 
23:00 Ulice we krwi - fi lm 
01:05 Kochanice króla - melodramat

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:55 Na wariackich 
papierach 16:05 Tygodnik kulturalny 08:05 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

11:25 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 19:30 Świat według 
Kiepskich

Thomas był pewien, że ucieczka z labiryntu będzie 
oznaczała wolność dla niego i pozostałych Streferów, 
lecz okazuje się, że tajemnicza organizacja „Dreszcz” 
nie zakończyła eksperymentów. To, co się wydarzyło, 
stanowiło wstęp do Fazy Drugiej – prób ognia. 

W zemście za wymordowanie rodziny policjant zabija 
wielu gangsterów. Jego nielegalne akcje powodują, 
że staje się celem polowania prowadzonego 
zarówno przez wymiar sprawiedliwości, jak i mafi ę.

„Mściciel”
(1989r.) TV 4 21:00

„Więzień labiryntu: Próby ognia”
(2015r.) Polsat 20:05
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18:00 Klan

05:50 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 231 - serial 
07:15 Komisariat odc. 68 - 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. 19 
 - serial 
10:10 Klan odc. 3300
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 23 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 24 godziny nieujarzmionego Nilu 
 - fi lm 
13:45 Elif odc. 232 - serial 
14:45 Korona królów odc. 68 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 33 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3301
18:30 Korona królów odc. 69 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:10 Trzecia połowa odc. 6 - serial 
20:35 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
20:40 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
21:45 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
22:40 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
23:20 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
23:45 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
00:10 Orły Nawałki 

05:20 Ukryta prawda odc. 210 - serial 

06:25 Szpital odc. 302 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 21 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 19 

 - serial

09:20 Przepis na życie odc. 9 s. 3 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 579 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 22 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 476 - serial 

14:55 Szpital odc. 303 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 20 

 - serial

16:55 Przepis na życie odc. 10 s. 3 

 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 9 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 580 - serial 

20:00 Sztanga i cash - komedia 

22:45 Magazyn UEFA 

 Champions League odc. 7

23:50 Bez granic - melodramat

02:30 Moc magii odc. 109

06:00 Detektywi w akcji odc. 76 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 19 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 20 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 18 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 52 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 53 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 19 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 139 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 94

15:00 Detektywi w akcji odc. 140 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 106

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 107

18:00 Policjantki i policjanci odc. 401 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 402 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 187 - serial 

21:00 Cyber-zjawa - fi lm 

23:00 Jerozolima - horror 

01:00 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 1 

06:00 To moje życie! odc. 275 s. 3
07:00 Dziesięć przykazań odc. 42 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 80 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 21 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 26 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 52 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator odc. 1 s. 4 
 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 22 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 80 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 81 s. 2 - serial 
20:00 13. dzielnica - fi lm 
21:30 Skaza - fi lm 
23:45 Everly - fi lm 
01:25 Wikingowie odc. 10 s. 4 - serial 

8:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Dzika muzyka odc. 14

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Dotknięcie ręki - fi lm 

10:45 Rzecz Polska odc. 8

11:00 Zmiennicy odc. 15 - serial 

12:15 Chłopi odc. 1 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

13:30 Stan posiadania - fi lm 

15:30 Pavoncello - nowela 

16:05 Dranie w kinie odc. 25

16:40 Panna Nikt - dramat 

18:35 Urwany wiersz. Zuzanna 

 Ginczanka 1917-1944 - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Lewiatan - dramat 

22:30 Pegaz odc. 70

23:25 Dziennik fi lozofa odc. 122

23:40 Jedna scena odc. 58

00:00 Przypadek Pekosińskiego - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 543
07:00 Tora i miecz - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 74
08:40 Ukryte skarby odc. 24
09:15 Sława i chwała odc. 7 - serial 
10:25 Doceniałam każdy przeżyty dzień 
 - fi lm 
11:20 Spór o historię odc. 56 
12:05 Święta wojna Rosjan - fi lm 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 22 
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 74 - serial 
15:15 Kochana córeczko - fi lm 
16:20 Historia Polski 
17:15 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 8 - serial 
17:50 Janosik odc. 11 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 105 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Sidła strachu - fi lm 
21:25 Miasto z morza odc. 1
22:20 Hotel Polski - fi lm 
23:25 Fotograf Thriller 
01:25 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 74

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. 51 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Teoria ewolucji 
 a współczesna mikrobiologia 
 - fi lm 
13:30 Namiot spotkania - fi lm 
14:00 Listy do Pana Boga - dramat 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Drabina Jakubowa odc. 5 - serial 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Regina Coeli 
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 Strażnik swojego brata - fi lm 

06:00 M jak miłość odc. 1369 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 42 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 37
11:25 Rodzinka.pl odc. 69 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1851 
 - serial 
12:30 Koło fortuny Rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 122 - serial 
14:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 8 - serial 
14:55 M jak miłość odc. 1369 - serial 
15:45 Mini audycja - KCP 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:15 Meandry uczuć odc. 97 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 70 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 43 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1851 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1852 
 - serial 
20:45 Na dobre i na złe odc. 705 
 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 188 - serial 
22:25 Ja cię kocham, a ty z nim 
 - komedia 
00:10 Rodzinka.pl odc. 232 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 3 

07:50 Doradca smaku odc. 30 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2235

10:55 Ukryta prawda odc. 901 - serial 

12:00 Szkoła odc. 553 - serial 

13:00 19+ odc. 254 - serial 

13:30 Szpital odc. 790 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 554 - serial 

16:30 19+ odc. 255 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 902 - serial 

18:00 Szpital odc. 791 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5291

20:10 Doradca smaku odc. 31 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2668 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 154

21:30 Agent - gwiazdy odc. 10 s. 3 

22:30 Kryjówka - fi lm 

00:55 Niezgodna - fi lm 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 668 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 431 
 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy odc. 432 
 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 23 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 756 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 147 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 713 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2680 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 759 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3621
16:30 Na ratunek 112 odc. 222 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 212 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2681 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 176 
 - serial 
20:05 Umów się ze mną. Take me out 
 odc. 8
21:30 Ewa, ugotuj nam to odc. 2
21:40 Top chef odc. 76 
23:05 Studenci - komedia 
01:20 Wolna chata - komedia 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Zmiennicy 13:35 Sensacje XX wieku

19:35 Barwy szczęścia 13:00 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

Miasto jest podzielone na dzielnice, a jedna z nich 
została odgrodzona od pozostałych wysokim murem. 
Tu rządzą mafi a i gangi. Jednak gdy gangsterzy 
kradną należącą do rządu broń masowego rażenia, do 
13. dzielnicy zostaje wysłany najlepszy agent, Damien 
Tomaso. 

Kulturysta Daniel wymyśla plan porwania klienta 
siłowni, Victora Kershawa. W akcję wtajemnicza 
dwóch kolegów. Po torturach Kershaw przekazuje 
majątek. Kulturyści pozorują wypadek i zostawiają 
go na pewną śmierć. Milioner uchodzi z życiem. 
Wynajmuje detektywa, by znalazł oprawców.

„Sztanga i cash”
(2013r.) TVN 7 20:00

„13. dzielnica”
(2004r.) TV Puls 20:00
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 temperatura: 21 9 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1030 1028 hPa
 wiatr: 17 16 km/h 

 temperatura: 20 9 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1026 1027 hPa
 wiatr: 14 14 km/h 

 temperatura: 19 8 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1027 1025 hPa
 wiatr: 14 11 km/h 

 temperatura: 21 11 °C
 opady: 0 0,1 mm
 ciśnienie: 1022 1017 hPa
 wiatr: 11 22 km/h 

 temperatura: 16 12 °C
 opady: 1 2 mm
 ciśnienie: 1014 1008 hPa
 wiatr: 28 30 km/h 

 temperatura: 18 13 °C
 opady: 3 9 mm
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Krokiety z pieczarkami
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
Ciasto naleśnikowe:
250 ml mleka
250 ml gazowanej wody mineralnej
2 jajka
250 g mąki pszennej
pół łyżeczki soli
Farsz:
200 g pieczarek
200 g startych warzyw 
200 g kapusty
ząbek czosnku
sól, pieprz
2 łyżki oleju 
Dodatkowo: 
2 jajka
100 g bułki tartej
100 ml oleju do smażenia

Sposób wykonania:
Cebulę obierz i pokrój w kostkę, ząbek czosnku i pieczarki 

oczyść i drobno pokrój, następnie pokrój kapustę w paski. Na 
oleju podsmaż najpierw cebulę, potem dodaj czosnek. Następnie 
dodaj pieczarki i kapustę oraz starte warzywa i smaż do mo-
mentu wyparowania całej wody. Przypraw solą i pieprzem. Mle-
ko, wodę i jaja wymieszaj, dodaj mąkę i rozprowadź ją tak, by nie 
powstały grudki. Dodaj sól. Na patelni o średnicy 28 cm usmaż 
naleśniki. Farsz wyłóż na naleśniki i zwiń w krokiet. Jajka rozkłóć 
w głębokim talerzu, następnie krokiety obtaczaj w jajku i bułce 
tartej. Smaż na rozgrzanej patelni z olejem, aż do zarumienienia. 

Smacznego!
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Kilka pytań o… 
upadłość konsumencką
PRAWO  Tym razem w cyklu porad prawnych mowa o tym, co 
zrobić, gdy długi nas przerastają

Anna Krawczyk-Koźmińska, 
prowadząca Kancelarię Adwo-
kacką w Wąbrzeźnie (ulica Wol-
ności 4, tel. 663 018 891) w formie 
przystępnych pytań i odpowiedzi 
przybliża Czytelnikom zawiłości 
prawa i problemów z nim zwią-
zanych. 

– Co daje upadłość konsu-
mencka?

– Jest to instytucja, która 
pozwala osobom mocno zadłu-
żonym wydostać się ze spirali 
długów i rozpocząć dalsze życie 
z czystą kartą, jako osoba oddłu-
żona. Często jest to jedyny spo-
sób na to, aby zacząć normalnie 
funkcjonować i uzyskiwać do-
chody, których nie zabierze ta-
kiej zadłużonej osobie komornik. 
Najkrócej mówiąc, jest to forma 
pomocy dla osób całkowicie nie-
wypłacalnych. Warunkiem jest 
jednak popadnięcie w takie tara-
paty bez winy osoby zadłużonej.

– Jakie długi możemy za-
tem umorzyć?

– Praktycznie wszystkie. Nie 
można tylko umorzyć tych, które 
są ściśle określone w ustawie, tj.: 
alimenty; renty z tytułu odszko-
dowania za wywołanie choroby, 
niezdolności do pracy, kalectwa 
lub śmierci; kary grzywny; zo-
bowiązania do wykonania obo-
wiązku naprawienia szkody oraz 
zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę; nawiązki lub świadcze-
nia pieniężne orzeczone przez 
sąd w sprawach karnych; zobo-
wiązania do naprawienia szkody 
wynikającej z przestępstwa lub 
wykroczenia stwierdzonego pra-
womocnym orzeczeniem; dłu-

gi, których upadły umyślnie nie 
ujawnił we wniosku o ogłoszenie 
upadłości, jeżeli wierzyciel nie 
brał udziału w postępowaniu.

– Czy przedsiębiorca, 
który zaprzestał wykonywa-
nia działalności gospodarczej 
może starać się o ogłoszenie 
upadłości konsumenckiej?

– Tak, musi jednak spełnić 
określone warunki. Ale nawet 
w sytuacji, kiedy nie zostały 
one spełnione, to czasem nie 
wszystko jest jeszcze stracone. 
Istnieje możliwość powołania się 
na zasady słuszności i humani-
tarne, dzięki którym będziemy 
mieli szansę udowodnić, że to 
w właśnie w naszym konkret-
nym przypadku, pomimo braku 
zachowania wymogów z ustawy, 
możliwość ogłoszenia wobec nas 
upadłości konsumenckiej nie 
jest wykluczona. Kwestie te są 
jednak bardzo zawiłe i wymagają 
uzasadnienia dostosowanego do 
konkretnego przypadku, dlatego 
też konieczne jest zasięgnięcie 
porady profesjonalisty.

– Ile kosztuje wniosek 
o ogłoszenie upadłości kon-
sumenckiej i gdzie należy go 
złożyć?

– Opłata od wniosku jest 
stała i wynosi 30 zł. Dla miesz-
kańców Wąbrzeźna i pozostałych 
osób z dawnego województwa 
toruńskiego właściwy będzie Sąd 
Rejonowy w Toruniu, V Wydział 
Gospodarczy. Mieszkańcy po-
wiatu rypińskiego i lipnowskiego 
udadzą się do Włocławka.

– Czy taki wniosek może-
my przygotować sami?

JAk WyglądA żyCIe PO uPAdłOśCI kOnsumenCkIeJ?
Zobowiązania objęte postępowaniem upadłościowym przestały istnieć, tzn. 
nie przechodzą na współmałżonka, dzieci, nie zostanie też obciążone wyna-
grodzenie, w przypadku znalezienia pracy. Jeśli osoba upadła postanowi np. 
kupić mieszkanie, będzie to wyłącznie jej własność. Czy będzie miała pro-
blemy z uzyskaniem kredytu czy pożyczki? Może być różnie. Zależy to przede 
wszystkim od oceny zdolności kredytowej. Trzeba się jednak liczyć z tym, że 
w Biurze Informacji Kredytowej będzie widniała informacja o fakcie upadłości 
konsumenckiej. 

– Tak, ale z doświadcze-
nia stanowczo odradzam takie 
rozwiązanie. Wniosek wymaga 
wypełnienia skomplikowane-
go i pełnego różnorodnych ru-
bryk formularza. Sporządzenie 
wniosku, który ma szanse być 
uwzględniony jest bardzo trudne 
i zdecydowanie liczy się tu prak-
tyka i wiedza o tym, czego ocze-
kuje w takim wniosku konkretny 
sąd. Należy pamiętać, że wniosek 
ten ma kluczowe znaczenie dla 
dalszych losów postępowania 
upadłościowego. Dlatego w tym 
wypadku nie warto oszczędzać 
pieniędzy i zainwestować w ho-
norarium adwokata, który zaj-
muje się takimi sprawami i po-
prowadzi nas przez zawiłości 
formalne wniosku, zwiększając 
tym samym możliwość skorzy-
stania przez nas z dobrodziej-
stwa upadłości konsumenckiej, 
czyli umorzenia długów, które 
spędzają nam sen z powiek.

– Jak zatem należy przygo-
tować się do złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości konsu-
menckiej?

– Ważne jest, by mieć świa-
domość, że im rzetelniej i do-
kładniej przygotujemy doku-
menty, na podstawie których 
oprzemy nasz wniosek, tym 
większe będą nasze szanse na 
pozytywne rozstrzygnięcie. Naj-
lepiej przygotować zestawienie 
wszystkich naszych długów, tzn. 
spisać kwoty pożyczek i kredy-
tów jakie zaciągnęliśmy lub które 
zostały nam przyznane, wskazać 
kwotę, jaką udało nam się spła-
cić i wskazać termin, do kiedy 
mieliśmy spłacić dług. W razie 
wątpliwości prawnik doradzi, co 
jeszcze będzie konieczne. Nale-
ży również wskazać, co wchodzi 
w skład naszego majątku i jaką 
przedstawia wartość. 

Anna Krawczyk-Koźmińska
fot. pixabay/ilustracyjne

Spirala zadłużenia 
– jak znaleźć wyjście?
Fundacja „Zaradni” z Zamościa zajmuje się propa-
gowaniem wiedzy ekonomicznej i pomocą dla osób, 
które borykają się z problemem nadmiernego zadłu-
żenia. Jej eksperci opracowali poradnik, który można 
bezpłatnie pobrać ze strony fundacjazaradni.pl.

Finanse

To normalne, że kupujemy 
mieszkania, domy i samocho-
dy za pożyczki, które spłacamy 
przez 20-30 lat. Jeszcze częściej 
kredyt czy pożyczka pomagają 
sfinansować potrzeby o mniejszej 
wartości – nowy sprzęt AGD, wa-
kacje czy remont. Kredyt nie jest 
niczym złym pod warunkiem, że 
jest zaciągany na miarę naszych 
możliwości finansowych. Nieste-
ty, wielu z nas ma tendencję do 
brania zbyt dużej liczby zobowią-
zań finansowych w jednym czasie 
lub zaciągania pożyczek o zbyt 
dużej wartości. Takie nierozsądne 
decyzje finansowe mogą skoń-
czyć się wpadnięciem w spiralę 
zadłużenia. 

Pierwszy sygnał ostrzegaw-
czy pojawia się wtedy, gdy suma 
zobowiązań z tytułu rat zaczyna 
przekraczać 50 procent naszych 
dochodów. To bardzo niebezpiecz-
ne dla domowego budżetu. Spira-
la zadłużenia to nic innego jak sy-
tuacja nadmiernego zadłużenia, 
w której dłużnik nie jest w stanie 
spłacać swoich zobowiązań. Ale 
skąd mamy wiedzieć, że przesta-
liśmy być tylko kredytobiorcami 
i wpadamy w spiralę zadłużenia? 
Dla spirali zadłużenia charakte-
rystyczna jest tendencja do za-
ciągania kolejnych zobowiązań na 
pokrycie spłaty tych poprzednich. 
Właśnie wtedy zaczyna się błęd-
ne koło, ponieważ dług zaczyna 
rosnąć w lawinowym tempie. Po-
życzka, nawet najtańsza, kosztu-
je. Próbując spłacić jeden kredyt 
i zaciągając kolejny, powiększamy 
dług o koszt kredytu pobranego 
na spłatę poprzednich. Spirala za-
dłużenia to pułapka, która kończy 
się dla kredytobiorcy nierzadko 
kilkunastoma zobowiązaniami 
w różnych bankach i firmach po-
życzkowych. Do tych ostatnich 
ofiara pętli zadłużenia zwraca się 
z reguły wtedy, gdy tradycyjne 
banki nie chcą już udzielić jej kre-
dytu. Problem w tym, że oferta 

firm parabankowych jest zazwy-
czaj dużo droższa, co powiększa 
sumę długu o kolejne wysokie 
koszty nowej pożyczki.

Kumulowanie się długów 
sprawia, że pożyczkobiorca za-
czyna tracić wiarę, iż jest zdolny 
spłacić swoje zobowiązania. Nie 
widzi rozwiązania tej sytuacji. 
Często przestaje płacić które-
kolwiek ze swoich zobowiązań. 
Dłużnik otrzymuje kolejne mo-
nity, wezwania do zapłaty i tele-
fony. Skutkiem tego niespłacone 
kredyty trafiają do windykacji. 
Z firmą windykacyjną dłużnik 
może jeszcze negocjować spłatę 
swoich długów. Kiedy dług trafia 
do komornika, powiększa się on 
o koszty egzekucji komorniczej. 
W zetknięciu z firmą windyka-
cyjną dłużnik może negocjować 
spłatę swoich długów. Komornik 
za to konsekwentnie korzysta ze 
swoich uprawnień, zajmując ma-
jątek dłużnika, może go pozba-
wić wszelkiej własności włącznie 
z domem. Kredytobiorca staje się 
bankrutem. Spirala zadłużenia 
ma jeszcze jeden, pozafinansowy 
aspekt – wymiar psychologicz-
ny. Roszczenia wierzycieli, brak 
perspektywy na spłatę długu – 
to wszystko staje się poważnym 
obciążeniem psychicznym. Dług 
przekłada się również na relacje 
z rodziną i może mieć katastrofal-
ne skutki dla jej funkcjonowania 
i przyszłości. Dług staje się cięża-
rem finansowym i psychicznym, 
przyczyną życiowych dramatów. 

mapa wyjścia
Budowę mapy wyjścia z za-

dłużenia zacznij od dokładnego 
policzenia wszystkich przycho-
dów. To pieniądze z pensji, nie-
oficjalnych prac dodatkowych, 
zasiłków, renty, emerytury czy 
innych form pomocy społecznej. 
Jeśli pracujesz sezonowo albo 
są miesiące, kiedy masz więcej 
pieniędzy, uwzględnij to w wy-
liczeniach. Następnie policz, jak 
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– Jaki jest cel Pikniku ?
– Chcemy z jednej strony 

przybliżyć mieszkańcom Torunia 
i regionu nasze inicjatywy edu-
kacyjne. Mamy tu przecież szkołę 
wyższą – Kolegium Jagiellońskie, 
szkołę średnią – Liceum Jagiel-
lońskie i naszą nową propozycję 
– Szkołę Podstawową CAMBRIDGE 
ACADEMY. Działa tutaj również 
prowadzona wspólnie z zaprzyjaź-
nionym uniwersytetem chińskim 
placówka propagująca naukę języ-
ka i kulturę tego kraju – Confucius 
Classroom. Chcemy zatem przy-
bliżyć nowe oferty edukacyjne 
z jakimi wychodzą w perspekty-
wie nowego roku szkolnego i aka-
demickiego te instytucje.

Z drugiej strony chcemy tak-
że stworzyć możliwość poznania 
naszego ośrodka edukacyjnego. 
Będzie można obejrzeć nasz wspa-
niały obiekt, zapoznać się z jego 
wyposażeniem, spotkać z aktual-
nymi studentami i uczniami aby 
dowiedzieć się, jak czują się w na-
szych szkołach.

W końcu wreszcie będzie oka-
zja do fajnej  rodzinnej zabawy. 

Przygotowaliśmy wiele atrakcji.
– No właśnie, czego mogą 

spodziewać się ci, którzy zdecy-
dują się odwiedzić Wasz obiekt 
w sobotę ?

– Zacznę może od części chiń-
skiej. Będzie więc można obejrzeć 
i posłuchać programów artystycz-
nych, przygotowanych przez oso-
by uczestniczące w kursach języ-
ka chińskiego. Obejrzymy taniec 
smoka – takiego prawdziwego, 
chińskiego smoka – będzie też 
możliwość uczestniczenia w lekcji 
pokazowej j. chińskiego.

Przygotowaliśmy też poka-
zy „wybuchowych” doświadczeń 
chemicznych. Jeśli pogoda nam 
dopisze – na co mamy nadzie-
ję – będzie możliwość relaksu na 
zielonej trawie. Będą przekąski dla 
wszystkich no i możliwość skorzy-
stania z fotobudki. Do tego wiele 
konkursów z nagrodami. Tutaj 
najważniejszą będzie możliwość 
wygrania uczestnictwa w jedno-
rocznym kursie języka chińskiego 
– jedno miejsce będzie dla osoby 
dorosłej, jedno dla osoby w wieku 
szkolnym. Zatem będzie to wielka 

szansa na przeżycie niezwykłej 
przygody edukacyjnej. 

Oczywiście nie zapomnieli-
śmy o najmłodszych uczestnikach. 
Specjalnie na tę okazję przygoto-
waliśmy liczne konkursy i zabawy 
dla dzieci i ich rodziców. 

– To rzeczywiście duża daw-
ka emocji.

– Zaczynamy o godz. 12:00. 
Piknik potrwa do 15:00, więc bę-
dzie bardzo intensywna zabawa. 
Będzie także możliwość zapo-
znania się ze szczegółową ofertą 
Kolegium Jagiellońskiego, Liceum 
Jagiellońskiego i Confucius Clas-
sroom. A zwłaszcza naszej naj-
nowszej propozycji – Szkoły Pod-
stawowej CAMBRIDGE ACADEMY. 
To wyjątkowa placówka w skali 
Torunia i regionu, będzie zatem 
niepowtarzalna okazja by bliżej 
zetknąć się z tym projektem. Pod-
czas pikniku będzie można zapisać 
się do naszego Liceum oraz Szkoły 
Podstawowej.

Serdecznie zapraszamy w so-
botę 21 kwietnia, od godz. 12.00 
na ul. Jęczmienną 23. To będzie na 
pewno dobrze spędzony czas.

UWaGa! 
21 kwietnia piknik 

naukowy w toruniu
KoNKurs  W sobotę 21 kwietnia odbędzie się piknik rodzin-
ny organizowany w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 23 wspól-
nie przez: Kolegium Jagiellońskie – Toruńską Szkołę Wyższą, 
Liceum Jagiellońskie, Szkołę Podstawową CAMBRIDGE ACA-
DEMY oraz Confucius Classroom. O szczegóły pytamy orga-
nizatorkę tego przedsięwzięcia Martę Bloch.

duże są twoje zobowiązania z ty-
tułu rachunków. Osobno policz 
wartość wszystkich rat kredy-
tów i pożyczek, upewnij się, jak 
dużą sumę pożyczyłeś. Ile zosta-
ło ci łącznie pieniędzy do spłaty. 
Pamiętaj, aby wyliczenia zrobić 
sumiennie i uczciwie, bez pomi-
jania jakichkolwiek wydatków. Je-
śli masz karty kredytowe lub de-
betowe, najlepiej zlikwiduj je, by 
pozbyć się pokusy brania łatwych 
pieniędzy na kredyt. Dzięki temu 
unikniesz robienia zakupów rze-
czy i usług, na które cię nie stać. 

Policzyłeś już wydatki i przy-
chody. Wiesz, jak duże masz raty 
długów. Teraz sprawdź, na co wy-
dajesz swoje pieniądze. Zbieraj 
wszystkie rachunki i paragony. 
Potem pogrupuj je w oddziel-
ne kategorie. Możesz to robić za 
pomocą arkusza kalkulacyjne-
go w komputerze, ale wystarczy 
również zwykła kartka papieru. 
Wypisz dokładnie każdy zakup 
i zsumuj kategorie, dzięki temu 
dowiesz się dokładnie, ile wyda-
jesz na jedzenie, ubrania, opła-
ty, benzynę, transport, używki 
(papierosy, alkohol) i na wydatki 
okazjonalne (urodziny, imieniny 
i święta generują duże koszty). 
Dzięki temu dokładnie dowiesz 
się, na co przeznaczasz pieniądze 
i z czego możesz zrezygnować, 
żeby zacząć gromadzić oszczęd-
ności, które pomogą ci w spłacie 
długów. Nawet przy bardzo ma-
łym budżecie postaraj się odłożyć 
niewielką sumę, którą będziesz 
traktował jako oszczędności (już 
kilkadziesiąt złotych miesięcznie 
daje w skali roku kilkaset). 

Gdy wiesz już, na co wydajesz 
pieniądze, i znalazłeś możliwe 
pola oszczędności, nadszedł czas, 
żebyś w sposób konsekwentny 
i zdyscyplinowany zaczął robić 
oszczędności pozwalające spłacić 
długi. Dla każdej ze stworzonych 
wcześniej kategorii przyjmij mak-
symalne limity wydatków. Nie 
zaprzestawaj ich liczenia w trak-
cie miesiąca, aby nie przekroczyć 
owych granic. Łatwiej jest kontro-
lować wydatki, jeśli przed zakupa-
mi przygotujesz sobie ich listę. Je-
śli boisz się, że ona nie wystarczy, 
przygotuj przed zakupami taką 
ilość pieniędzy, która pozwoli ci 
na zrobienie wyłącznie zaplano-
wanych zakupów. Korzystaj z pro-
mocji, ale nie daj się nabrać na 
reklamę - zawsze sprawdzaj czy 
deklarowane ceny istotnie są tak 
atrakcyjne, jak zapewnia sprze-
dawca lub przekonuje oferta. 

Co spłacić najpierw?
Gdy sytuacja z zadłużeniem 

zaczyna ci się wymykać spod 
kontroli, powinieneś ustalić prio-
rytety. Zastanów się, które kre-
dyty i zobowiązania należy płacić 
w pierwszej kolejności, a spłata 
których może chwilę zaczekać. 
Jeszcze raz przejrzyj listę swo-
ich kredytów, którą stworzyłeś 
w poprzednim kroku. Ułóż je 
w kolejności od najwyżej do naj-

niżej oprocentowanego. To rów-
nież właściwa kolejność spłaty. 
Z reguły na pierwszy ogień idą 
długi z kart kredytowych, które 
są dość wysoko oprocentowane 
(zwłaszcza, że w tym przypadku 
odsetki karne są dość dolegliwe). 
W przypadku długów o zbliżonym 
oprocentowaniu, w pierwszej 
kolejności pomyśl o spłacie tych 
o mniejszej wartości. Długi z ty-
tułu kredytów i pożyczek traktuj 
priorytetowo. Spłacaj je w pierw-
szej kolejności. Jeśli nie stać cię na 
spłatę któregoś ze zobowiązań, 
nie unikaj problemu. Przedstaw 
bankowi sytuację. Wyjaśnij, jakich 
wpłat jesteś wstanie dokonywać, 
poproś o obniżenie rat. 

Nie bój się kontaktu 
z windykacją
Gdy twoje długi w całości lub 

części już trafiły do windykacji, 
nie unikaj problemu. Koniecz-
nie musisz ten punkt włączyć do 
swojej mapy wyjścia z zadłużenia. 
Pamiętaj, że egzekucja komorni-
cza, która czeka cię, jeśli będziesz 
unikał kontaktu z windykatorem, 
jest najdroższą formą zwrotu dłu-
gu. Dlatego jeśli dzwoni do ciebie 
firma windykacyjna lub wysyła 
listy z wezwaniem do zapłaty, 
przygotuj plan rozmowy. Pomo-
gą ci w tym wcześniej przygoto-
wane wyliczenia twoich długów 
i przychodów. Przedstaw je do-
kładnie windykatorowi. Powiedz 
mu, jakie masz obecnie możliwo-
ści spłaty. Zaznacz, jakie działania 
jesteś w stanie podjąć, żeby przy-
spieszyć spłatę długu. Wypytaj 
dokładnie windykatora o przed-
stawienie możliwych udogodnień 
z jego strony (np.: wstrzymanie 
naliczania odsetek, umorzenie 
części bądź całości dotychczaso-
wych odsetek, rozłożenie długu 
na mniejsze raty). Negocjuj moż-
liwe formy ułatwienia ci spłaty.

Windykator 
to nie komornik 
Rozmowie o długach zawsze 

towarzyszy wielki stres, a zwykle 
także duży niepokój, szczególnie 
po stronie dłużnika. Dlatego warto 
pamiętać, że windykator nie chce 
nas zastraszyć. Dużo ważniejsze 
jest dla niego poznanie naszej 
sytuacji i skali problemów finan-
sowych, w jakie popadliśmy. Słu-
ży to wypracowaniu takiego sys-
temu spłaty zobowiązania, żeby 
dłużnik był w stanie sobie z nim 
poradzić, a firma windykacyjna 
powoli zaczęła odzyskiwać należ-
ność. Wiele osób unika kontaktu 
z windykatorem, bo nie odróżnia 
go od komornika. Dlatego pamię-
taj: windykator nie może niczego 
kazać, ani nie może ci niczego za-
brać. Może zaproponować wspól-
ne rozwiązanie problemu. Nato-
miast komornik może zająć twoją 
własność, nie wyłączając domu 
czy mieszkania. Poza tym egze-
kucja komornicza jest obciążona 
kosztownymi opłatami. 

fundacjazaradni.pl
fot. pixabay/ilustracyjne

Nasz tygodnik jest patronem tego przedsięwzięcia. Dzięki temu nasi Czytelnicy 
mogą wziąć udział w losowaniu nagród w postaci darmowych kursów języka chiń-
skiego – rocznego kursu dla osób do 15. roku życia i semestralnego kursu dla osób 
powyżej 16 lat. Żeby zostać laureatem należy wyciąć zamieszczony poniżej kupon 
i przekazać go organizatorom podczas pikniku. Zachęcamy do zabawy i życzymy 
powodzenia! 

WygraJ roCzNy Kurs JęzyKa ChińsKiego
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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)

Świetny czas dla kariery zawodowej. Śmiało walcz 
o awans lub podwyżkę. Mimo że jesteś na fali wzno-
szącej, nie obiecuj gruszek na wierzbie ani kolegom 
z pracy, ani partnerowi. Samotne Koziorożce będą 
miały liczne okazje do nawiązania romansów, a za-
interesowanie nimi płci przeciwnej będzie niebywałe. 
Pojawi się ktoś, kto z czasem stanie się bliski.

Kiepski czas przed tobą, dopiero w niedzielę spodzie-
waj się pomyślnych zdarzeń. Od poniedziałku możesz 
ruszyć na poszukiwanie pracy, o ile jesteś zaintereso-
wany zmianą miejsca zatrudnienia. Będziesz pewny 
siebie, wynegocjujesz to, na czym ci zależy. Ryby 
w stałych związkach podejmą z partnerem dyskusję 
o wizji przyszłości. Uważajcie jednak, by nie skończyło 
się na kłótni.

Bardzo dużo pracy włożysz w realizację obowiązków 
zawodowych, a niestety efekty twoich wysiłków będą 
mizerne. To sprawi, że będziesz sfrustrowany i roz-
drażniony. W najbliższych dniach najlepiej schodzić 
ci z drogi. W tych trudnych chwilach może ci pomóc 
bliska osoba. Zwierz się jej, wyjedźcie gdzieś razem 
i spędźcie miło czas. Porażka stanie się mniej do-
tkliwa.

Są widoki na dodatkową gotówkę lub awans. Śmia-
ło idź do szefa i upomnij się o swoje, bo inaczej 
będziesz żałować. W weekend, podczas spotkania 
towarzyskiego, ktoś zainspiruje cię do tego, by ina-
czej spojrzeć na swoje życie. Zaczniesz się zastana-
wiać, jak inaczej wykorzystać swój potencjał.

Niedbałość, roztargnienie i nietrzymanie języka za 
zębami – to przyczyny twoich kłopotów zawodo-
wych. Popracuj nad tym, a wszystko się ułoży. Czas 
nieporozumień z partnerem. Zamiast wykrzykiwać 
swoje racje, spróbujcie spokojnie porozmawiać 
i wypracować rozwiązanie.

Świetny czas w sferze zawodowej. Skup się na tych 
zadaniach, których realizacja przełoży się na popra-
wę twojej sytuacji materialnej. Zadbaj o zdrowie, 
głównie o drogi oddechowe. Jeśli od dłuższego 
czasu męczy cię kaszel, pora odwiedzić lekarza. Nie 
lekceważ objawów choroby.

Będziesz nerwowy i łatwo stracisz panowanie nad 
sobą. Stanie się to źródłem konfliktów w sferze 
prywatnej. Na dodatek wypowiesz słowa, które nie 
powinny paść. I choć za chwilę będziesz się tego 
wstydzić, trudno ci będzie odkręcić sprawę. Pamię-
taj, że to, co bolesne, pamięta się długo.

Wszystkie aktywności zawodowe podjęte do piątku 
przełożą się na pomnażanie zysków. Tak dobrego 
czasu na interesy nie miałeś od dawna, koniecznie 
go wykorzystaj. Od soboty wskazana wstrzemięźli-
wość w podejmowaniu istotnych decyzji. Wypoczy-
waj, spędź pierwsze majowe dni na łonie przyrody 
i naładuj baterie. Pomyśl o ożywieniu swojego życia 
towarzyskiego. 

Unikaj ryzyka, bo gwiazdy nie są teraz przychylne. 
Trzy razy się zastanów, zanim coś powiesz, podpi-
szesz bądź obiecasz. Byki w stałych związkach po-
czują potrzebę zbliżenia się do partnera, uzyskania 
od niego wsparcia. Twoja forma fizyczna będzie się 
wahać – jednego dnia będziesz pełen energii, by 
drugiego myśleć tylko o odpoczynku. Poćwicz tech-
niki relaksacyjne.

Uważaj na to, w jaki sposób komunikujesz się z part-
nerem. Może źle odczytać twoje intencje i kłótnia 
murowana. Za to w sferze towarzyskiej wiele okazji 
do spotkań i wymiany poglądów. Będziesz przycią-
gać ciekawe, twórcze osoby. Te znajomości mogą 
w przyszłości zaprocentować w życiu zawodowym. 
Staraj się pokazać się z jak najlepszej strony.

W pracy święty spokój. Możesz być spokojny o swoją 
posadę, wszystkie zadania wykonasz z łatwością. Uwa-
żaj jednak na wydatki. Zechcesz kupić kilka rzeczy, by 
uzupełnić wiosenną garderobę. Najpierw policz, ile 
potrzebujesz do końca miesiąca, a potem idź na zaku-
py. Będziesz drażliwy i wyczulony na własnym punk-
cie, możesz prowokować konflikty.

Najbliższe dni spędzisz aktywnie w pracy. Zrobisz 
świetny interes, ale wymagać będzie wyjątkowego 
zaangażowania i skupienia. Za kilka dni będzie już 
spokojniej. W uczuciach spodziewaj się burzliwego 
okresu, pełnego wzlotów i upadków. Po weekendzie 
będziesz w kiepskiej formie psychofizycznej. Koniecz-
nie znajdź czas na odpoczynek.

Kolorowanki dla dzieci
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Możesz zostać terytorialsem
POWIAT  Ochotnicy do Wojsk Obrony Terytorialnej z Kujaw i Pomorza mogą już składać wnioski 
o przyjęcie do służby. Rekrutować mogą  kobiety i mężczyźni, którzy do tej pory nie pełnili żad-
nej formy służby wojskowej oraz rezerwiści

Na terenie województwa ku-
jawsko-pomorskiego, w ramach 
tworzonych Wojsk Obrony Tery-
torialnej (WOT) formowana jest 
8. Brygada OT, w której struktu-
rze na chwilę obecną planowane 
są do utworzenia trzy bataliony 
lekkiej piechoty.

Poza dowództwem brygady, 
pierwszym formowanym wła-
śnie pododdziałem jest batalion 
w Toruniu. Jego rejonem od-
powiedzialności będą powiaty: 
toruński, aleksandrowski, wło-
cławski, radziejowski, lipnowski, 
rypiński, golubsko-dobrzyński 
i brodnicki. Już teraz wszyscy 
chętni do wstąpienia w szeregi 
WOT mogą starać się o przyjęcie 
do służby. Do czasu rozpoczęcia 
formowania kolejnych batalio-
nów, w Inowrocławiu i Grudzią-
dzu, batalion toruński będzie 
przyjmował ochotników nie 
tylko z powiatów swojego rejo-
nu odpowiedzialności, ale także 
całego województwa. Docelowo 
batalion będzie liczył około 700 
żołnierzy pełniących Terytorial-
ną Służbę Wojskową, około 10% 
personelu batalionu będą sta-
nowili żołnierze zawodowi.

– Do szkolenia pierwszych 
żołnierzy konieczne jest po-
zyskanie instruktorów, przy-
gotowanie infrastruktury oraz 
wyposażenie w sprzęt i uzbroje-

nie, dlatego pierwsze szkolenia 
Terytorialsów w regionie Kujaw 
i Pomorza zaplanowane zosta-
ły na wrzesień. Do tego czasu 
planowane jest osiągnięcie go-
towości szkoleniowej batalionu 
– mówi Milena Kmiecik z Sek-
cji Komunikacji Społecznej 8. 
Kujawsko-Pomorskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej. 

Jakie zadania stoją przed 
piątym rodzajem SZ?
Misją Terytorialsów jest 

obrona i wspieranie lokalnych 
społeczności. To zadanie reali-
zowane będzie w czasie poko-
ju m.in. przez przeciwdziałanie 
i zwalczanie skutków klęsk ży-
wiołowych oraz prowadzenie 
działań ratowniczych w sytu-
acjach kryzysowych. W czasie 
wojny mają wspierać wojska 
operacyjne w strefie bezpośred-
nich działań bojowych, a poza 
nią stanowić siłę wiodącą.

Jak zostać Terytorialsem?
O przyjęcie do WOT mogą 

ubiegać się osoby, które do tej 
pory nie miały do czynienia ze 
służbą wojskową oraz rezerwi-
ści. – Pierwszym krokiem jed-
nych i drugich powinien być 
kontakt z Wojskową Komendą 
Uzupełnień. W województwie 
kujawsko-pomorskim znajdują 
się one w: Bydgoszczy, Brodni-
cy, Grudziądzu, Inowrocławiu, 

Toruniu i we Włocławku. WKU 
można oczywiście odwiedzić 
osobiście, ale podstawowe in-
formacje można uzyskać rów-
nież na stronach internetowych 
oraz telefonicznie – dodaje Mi-
lena Kmiecik.

Kolejnym krokiem będzie 
złożenie wniosku o powołanie 
do służby. Druk można oczy-
wiście otrzymać bezpośrednio 
w WKU, ale też pobrać go ze 
strony internetowej WKU bądź 
z oficjalnej strony WOT https://
terytorialsi.mil.pl (zakładka 
„chcę wstąpić”).

Kolejnym krokiem jest roz-
mowa kwalifikacyjna. Aby się 
do niej przygotować, można 
wykorzystać materiały jakie są 
zamieszczone na stronach WKU 
lub WOT. Podczas gdy WKU pro-
ceduje wniosek, kandydat ma 
czas na zapoznanie się z ma-
teriałami przygotowującymi 
do rozmowy kwalifikacyjnej. Je 
również można znaleźć na stro-
nach WKU oraz WOT.

Przed podjęciem ostatecz-
nej decyzji, każdy ochotnik ma 
szansę zderzyć oczekiwania 
z rzeczywistością i zapoznać się 
z warunkami pełnienia służby 
w przyszłej jednostce wojsko-
wej. WKU, pod któremu podlega 
kandydat, poinformuje o pro-
ponowanych terminach wizyty 
w jednostce. Podczas takiej wi-
zyty kandydat pozna dowódcę, 
zobaczy obiekty szkoleniowe 
oraz zapozna się z harmonogra-
mem szkolenia.

– Kolejnym krokiem jest 
spotkanie z komisją kwalifika-
cyjną, ma to formę rozmowy 
sprawdzającej wiedzę kandy-
data z zakresu udostępnionych 
materiałów informacyjnych. 
Podczas spotkania analizowana 
jest także dokumentach dostar-
czona przez kandydata, komisja 
stwierdza, czy dany kandydat 
spełnia podstawowe kryteria – 
mówi Milena Kmiecik.

Oferta służby w korpusie 
szeregowych pełniących Teryto-
rialną Służbę Wojskową skiero-
wana jest do polskich obywateli, 
nie karanych za przestępstwa 
umyślne, którzy posiadają wy-
kształcenie minimum gimna-
zjalne i są pomiędzy 18. a  55. 
rokiem życia. Pozytywny wynik 
kwalifikacji będzie skutkował 
skierowaniem kandydata na ba-
dania lekarskie i psychologicz-
ne.

Po otrzymaniu orzeczeń 
wojskowej komisji lekarskiej 
oraz pracowni psychologicznej 
kandydatowi zostanie doręczo-
na karta powołania. Nastąpi to 
nie później niż na 14 dni przed 
terminem rozpoczęcia szkole-
nia. 

Jak będą szkolić?
Na potrzeby szkolenia żoł-

nierzy pełniących terytorialną 
służbę wojskową w Wojskach 
Obrony Terytorialnej został 
wdrożyły innowacyjny – trzy-
letni system szkolenia. System 
ten jest skonstruowany w taki 
sposób, aby umożliwić pogo-
dzenie życia osobistego i za-
wodowego ze służbą wojskową. 
Pierwszym etapem tego szko-
lenia są tzw. „szesnastki”, czyli 
16-dniowe szkolenia podstawo-
we oraz 8-dniowe szkolenia wy-
równawcze.

Szkolenia podstawowe 
są skierowane do osób, które 
wcześniej nie były w wojsku, 
trwają one 16 dni. Priorytetem 
jest szkolenie ogniowe, w tym 
nauka bezpiecznego i efektyw-
nego posługiwania się bronią. 
Pierwsze 16 dni to podstawa, 
na której rozwijana jest dalsza 
wiedza wojskowa. Szkolenia wy-
równawcze są skierowane do 
rezerwistów rozpoczynających 
Terytorialną Służbę Wojskową. 
Jego celem jest wyrównanie po-
ziomu wyszkolenia ochotników, 
którzy wcześniej pełnili służbę 
w różnych jednostkach wojsko-

wych.
16-dniowe szkolenie pod-

stawowe, czy też 8-dniowe 
wyrównawcze jest tylko prelu-
dium i przepustką do dalszego 
szkolenia Terytorialsów. Po ich 
zakończeniu żołnierze WOT roz-
poczynają trzyletni cykl szkoleń 
rotacyjnych, prowadzonych naj-
częściej w systemie weekendo-
wym, czyli w czasie wolnym od 
pracy. Dodatkowo raz w roku 
każdy żołnierz OT będzie brał 
udział w poligonowych szkole-
niach zintegrowanych. W ciągu 
trzech lat żołnierze OT będą 
szkolić się minimum 124 dni po 
12 godzin dziennie, a dotyczy 
to tylko tzw. funkcji prostych. 
Kształcenie specjalistów reali-
zowane będzie w większym wy-
miarze czasowym.

Dla kogo ta oferta?
Każdy, kto nie był wcześniej 

w wojsku lub jakiś czas temu 
zakończył służbę wojskową, 
a chciałby spróbować swoich sił 
i zdobyć cenne doświadczenie, 
będzie miał taką możliwość.

– W szeregach Brygady 
Obrony Terytorialnej mile wi-
dziane są zarówno osoby ak-
tywne społecznie jak i te, któ-
re dopiero szukają pomysłu na 
siebie. Jest to miejsce dla tych, 
którzy chcą kontynuować ro-
dzinne tradycje patriotyczne 
lub po prostu szukają przygo-
dy. Zapewniamy formę służby 
umożliwiającą świetny balans 
pomiędzy życiem rodzinnym, 
zawodowym i możliwością służ-
by dla Polski – zapewnia Milena 
Kmiecik.

Swoje miejsce znajdą tu 
również osoby pracujące, spe-
cjaliści z różnych dziedzin jak 
i poszukujący zatrudnienia. 
Obrona terytorialna to miejsce 
zarówno dla młodych, energicz-
nych jak i nieco starszych, z du-
żym doświadczenie życiowym 
i zawodowym.

(red), fot. nadesłane



nowania wspomagał zajmujący 
się budżetem powiatu wydział 
finansowy z pierwszym po 1950 
roku kierownikiem Henrykiem 
Czyżniewskim, a następnie od 
1956 roku do końca istnienia po-
wiatu Zbigniewem Nowakow-
skim. Przez wiele lat funkcjo-
nowania powiatu po 1950 roku 
w Prezydium PRN zatrudniony 
był kierownik referatu budżeto-
wego w wydziale finansowym 
Jan Wołoszyk. W wydziale za-
trudniony był także wiele lat Jan 
Chojnowski, później naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Rypinie 
oraz Tadeusz Łukaszewski. Spor-
tem w powiecie zarządzał Powia-
towy Komitet Kultury Fizycznej, 
funkcjonujący przy Prezydium 
PRN na prawach wydziału, na 
czele którego stał w latach pięć-

dziesiątych jako kierownik Ma-
rian Długi, a w latach 1959-1975 
Lesław Wyżykowski.

W końcu lat pięćdziesiątych 
utworzono przy Prezydium PRN 
w Rypinie wydział spraw we-
wnętrznych i na czele postawio-
no Tadeusza Bońkowskiego, a po 
jego śmierci w 1972 roku Zbignie-
wa Gałeckiego. Wydział oświaty 
i kultury zarządzany był przez 
kierownika określanego czasa-
mi także jako inspektor szkolny. 
Funkcję tę pełnili kolejno od 1950 
roku Łukasz Pawłowski, od 1954 
roku Adam Piątkowski i od 1966 
roku do końca funkcjonowania 

pracy w PSS Rypin. Ostatnim kie-
rownikiem wydziału przemysłu, 
handlu i usług była Halina Czar-
necka. 

Ważną rolę w pracach Pre-
zydium Powiatowej Rady Naro-
dowej pełnił wydział architek-
tury i budownictwa. Pierwszym 
kierownikiem wydziału w 1950 
roku został Witold Lasocki, na-
stępnie Jan Nowakowski, od 1957 
roku funkcję tę sprawował Julian 
Wołk, a po jego śmierci od 1968 
roku do końca istnienia powia-

tu rypińskiego Jan Betlejewski. 
Przez wiele lat funkcję inspek-
tora w wydziale budownictwa 
i architektury pełnił Mirosław 
Suchocki. Zmieniali się często 
kierownicy wydziału gospodar-
ki komunalnej i mieszkaniowej. 
Pierwszym w 1950 roku został 
Marceli Drozdowski, w począt-
kach lat sześćdziesiątych stano-
wisko to objął Kazimierz Trawiń-
ski, następnie na krótko Michał 
Hrynkiewicz, a od 1967 roku do 
końca funkcjonowania powiatu 
Eugeniusz Celebucki. W opraco-
waniu budżetu i planów gospo-
darczych powiatu brała udział 
powiatowa komisja planowania 
gospodarczego. Od 1950 roku na 
jej czele stał Zdzisław Ptaszyński, 
od 1953 do 1973 roku jako zastęp-
ca kolejnego kierownika Henry-
ka Bieńka, a od 1971 ponownie 
kierownik. Pracę komisji pla-

dezji i urządzeń rolnych) był od 
1957 roku przez cały okres dzia-
łalności Prezydium PRN Wacław 
Lemieszek. 

Pierwszym kierownikiem 
wydziału komunikacji drogowej 
został w 1950 roku Czesław Bed-
narski, a w początku lat sześć-
dziesiątych stanowisko kierow-
nika wydziału komunikacji objął 
Wacław Urbański, od 1973 roku 
Euzebiusz Zaleśkiewicz. W ra-
mach wydziału komunikacji 
funkcjonował referat dróg lokal-
nych. W 1960 roku kierownikiem 
referatu dróg został Leszek Regiel, 
wcześniej pracujący w Central-
nym Biurze Studiów i Projektów 
w Warszawie i Wojewódzkim 
Przedsiębiorstwie Robót Drogo-
wych w Bydgoszczy. Liczne budo-
wy dróg w powiecie, szczególnie 

w ramach czynów społecznych, 
spowodowały potrzebę powo-
łania przy Prezydium PRN Po-
wiatowego Zarządu Dróg Lokal-
nych, z kierownikiem Leszkiem 
Reglem, który funkcję tę pełnił 
do 1975 roku. Kierownikiem wy-
działu przemysłu od 1950 roku 
był Jan Fabjanowicz, a wydziału 
handlu kolejno Ryszard Kuziem-
kowski i od 1956 roku Józef Bro-
dowicz. W 1963 roku wydziały te 
połączono i na czele stanął jako 
kierownik wydziału przemysłu 
i handlu Kalikst Chmielewski, 
który funkcję tę pełnił do 1972 
roku, przechodząc następnie do 

i samego prezydium. Bezpośred-
ni nadzór nad wydziałami spra-
wował każdy ze stale urzędują-
cych członków prezydium. Mogli 
oni też upoważniać kierowników 
wydziałów do wydawania decy-
zji. 

Pracę Rady i Prezydium Po-
wiatowej Rady Narodowej w Ry-
pinie przygotowywał wydział or-
ganizacyjno-prawny. Pierwszym 
kierownikiem wydziału został 
wybrany w 1950 roku Ignacy 
Szymborski, a od 1954 do 1973 

roku wydziałem kierował Janusz 
Gałkowski. Istotną rolę w typowo 
rolniczym powiecie rypińskim 
odgrywał wydział rolnictwa i le-
śnictwa. Pierwszym kierowni-
kiem, jeszcze wówczas referatu, 
został mianowany Tadeusz Krze-
szewski, od połowy lat pięćdzie-
siątych kierownikiem wydziału 
rolnictwa i leśnictwa był Edmund 
Kuczma, później zastępca, a od 
początku lat sześćdziesiątych do 
1973 roku funkcję kierownika 
pełnił Marian Parowiński, na-
stępnie Antoni Duraj. Przez wiele 
lat kierownikiem referatu pro-
dukcji zwierzęcej był Mieczysław 
Leśnikowski. Działający w ra-
mach wydziału rolnictwa refe-
rat leśnictwa prowadził w całym 
okresie Prezydium PRN Bogdan 
Szałwiński. Kierownikiem refe-
ratu geodezji i regulacji rolnych 
(od 1965 powiatowego biura geo-

Specjalizacja ta uwzględnia-
ła rzeczowy (przedmiotowy) po-
dział zadań. Ustawa z 1950 roku 
stwierdzała, że „poszczególnymi 
dziedzinami spraw, należącymi 
do właściwości rad narodowych, 
zarządzają wydziały”. Miały one 
działać kolegialnie, ale organem 
administracji było Prezydium, 
a nie wydziały i ich kierownicy. 
Wydziały nie były zatem organa-
mi samodzielnymi, a tylko orga-
nami pomocniczymi i pracowa-
ły pod kierunkiem Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej 
i jego przewodniczącego. Pod-
porządkowane były nie Radzie, 
ale bezpośrednio prezydium 
i przewodniczącemu. Kierow-
ników wydziałów mianowało 
prezydium. Za nominacją kryła 
się oczywiście opinia Komitetu 

Powiatowego PZPR, a zatwier-
dzenie przez radnych było tylko 
formalnością. Rada w przypadku 
niezatwierdzenia kierownika 
nie mogła sama powołać własne-
go, ponieważ nie przysługiwały 
jej takie uprawnienia. Minimal-
ny też wpływ miała Rada na 
wewnętrzną organizację pracy 
wydziałów. Oczywiście sprzeci-
wu nie było, ponieważ do Rady 
komitety partii kierowały oso-
by posłuszne, które akceptowały 
jej ograniczony status. Pozycja 
prawna wydziałów spowodo-
wała, że nie było rozgraniczenia 
między decyzjami wydziałów 
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Z dziejów rypińskiego samorządu 
powiatowego (1950-1975) cd.

XX WIEK  od rządami ustawy z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy 
państwowej, obok Prezydium Powiatowej Rady Narodowej działały wydziały, zarządy, referaty 
i inne jednostki organizacyjne prezydium, oparte na zasadzie specjalizacji zadań, stanowiąc fa-
chowy aparat wykonawczy

Edward Koźmiński

Stanisław Świdziński

Tomasz Gąsiorowski

Adam Piątkowski

Julian Wołk

Leszek Regiel

Janusz Gałkowski

Zbigniew Nowakowski

Wacław Urbański

Wacław Lemieszek
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Ponad 200 młodych zawodni-
ków startujących w 8 kategoriach 
walczyło o zwycięstwo uprawnia-
jące do udziału w zawodach na 
szczeblu wojewódzkim. Zdobywcy 
pierwszych miejsc będą reprezen-
tować powiat rypiński 17 kwietnia 

2018 r. na zawodach we Włocław-
ku. Uczniowie otrzymali Puchary 
Wójta Gminy Brzuze, a pozostałe 
zwycięskie drużyny medale z rąk 
opiekunów i działaczy sporto-
wych.

– Od wielu lat wykorzystu-

jemy znakomite warunki tereno-
we gminy do organizacji imprez 
biegowych. Należy do nich m. 
in. Maraton Trzeźwości, unikal-
na w skali kraju biegowa impreza 
profilaktyczna. Przez ponad 20 lat 
wzięło w niej udział kilka tysięcy 
zawodników. Drużynowe kwalifi-
kacje powiatowe w biegach prze-
łajowych zorganizowaliśmy po raz 
pierwszy. Dzięki zaangażowaniu 
organizatorów zawody zakończyły 
się sukcesem. Dziękuję wszystkim, 
a reprezentantom powiatu życzę 
powodzenia na etapie wojewódz-
kim – mówi wójt gminy Jan Ko-
prowski.

Pierwsze powiatowe zawo-
dy przełajowe odbyły się dzięki 
wsparciu finansowemu gminy 
Brzuze oraz współpracy organi-
zacyjnej, zaangażowaniu i pracy 
prezesa GKS Pojezierze Brzuze 
Karola Górskiego, członków klubu, 
wolontariuszy, strażaków OSP Gi-
żynek, ratowników medycznych, 
pracowników szkół, urzędu gminy, 
a także współpracy z Powiatowo-
Miejskim Szkolnym Związkiem 
Sportowym w Rypinie.

(red), fot. UG Brzuze

Biegali w radzynku
Gmina Brzuze/Powiat  12 kwietnia w malowniczych lasach 
Parowy (sołectwo Radzynek) uczniowie ze szkół powiatu rypiń-
skiego uczestniczyli w Drużynowych Biegach Przełajowych

W latach 1960-1972 zastępcą 
kierownika wydziału ds. kul-
tury w powiecie był Edward 
Koźmiński. Zastępcami in-
spektora szkolnego byli także 
od połowy lat pięćdziesiątych 
do końca istnienia powiatu 
Stanisław Świdziński i Tomasz 
Gąsiorowski.

Ze względu na specyfikę 
pracy i częste zmiany miejsc 
zamieszkania wielokrotnie 
w okresie Prezydium Powiato-
wej Rady Narodowej zmieniali 
się kierownicy wydziału zdro-
wia, najczęściej powoływani na 
to stanowisko lekarze. Pierw-
szym kierownikiem wydziału 
zdrowia został mianowany do-
tychczasowy lekarz powiatowy 
przy Starostwie Powiatowym 
Ryszard Kopciewicz. W 1951 
roku stanowisko kierownika 
wydziału zdrowia otrzymał 
Marian Grabowski, dotychczas 
pracujący w wydziale w cha-
rakterze kontrolera sanitar-

nego. Już w 1955 roku, zgodnie 
z zaleceniem władz, aby na 
stanowisku kierowników wy-
działu zatrudniać lekarzy, Ma-
rian Grabowski odwołany zo-
stał z funkcji, a na jego miejsce 
przysłano do Rypina młodego 
lekarza Stanisława Lenka. Po 
kilku miesiącach Lenk opuścił 
jednak Rypin i wówczas na cze-
le wydziału zdrowia postawio-
no Władysława Gumińskiego, 
dotychczasowego zastępcę dy-
rektora szpitala ds. społeczno-
wychowawczych. W 1960 roku 
do Rypina przybył lekarz Ma-
rian Poznański, któremu już 
w kilka tygodni później powie-
rzono stanowisko kierownika 
Wydziału Zdrowia. W 1962 roku 
funkcję tę otrzymał lekarz chi-
rurg Sławomir Skorupiński. 
W dwa lata później nowym 
kierownikiem mianowano fel-
czera Jana Mikulskiego, zastęp-
cę Skorupińskiego w wydziale. 

Już w 1965 roku nowym kie-
rownikiem wydziału zdrowia 
mianowany został lekarz Hen-
ryk Sipak, a po jego rezygnacji 
w 1969 roku funkcję tę objął 
ponownie Jan Mikulski, ale już 
w kilka miesięcy później za-
stąpił go Witold Czapczyński, 
lekarz ginekolog, dotychczas 
zatrudniony na oddziale położ-
niczym rypińskiego szpitala. 
Trudności z utrzymaniem le-
karza jako kierownika wydzia-
łu spowodowały, że stanowisko 
to powierzono w końcu 1970 
roku Stanisławowi Forczmań-
skiemu. Nowe przepisy, wyma-
gające ponownie na tym stano-
wisku lekarza, spowodowały 
jednak odejście Forczmańskie-
go i objęcie tej funkcji przez le-

karza Janusza Okońskiego. Już 
jednak we wrześniu 1974 roku 
stanowisko kierownika wy-
działu otrzymał Edward Skaza, 
lekarz ginekolog. Był ostatnim 
kierownikiem wydziału zdro-
wia przed likwidacją powiatu 
rypińskiego.

W końcowym etapie ist-
nienia powiatu rypińskiego 
w maju 1973 roku kierownika-
mi wydziałów Prezydium Po-
wiatowej Rady Narodowej byli: 
Zbigniew Nowakowski (wydział 
finansowy), Stefan Koprowski 
(wydział rolnictwa i leśnictwa), 
Józef Kurzawski (wydział sku-
pu), Zbigniew Gałecki (wydział 
spraw wewnętrznych), Janusz 
Gałkowski (wydział organi-
zacyjno-prawny), Stanisław 
Forczmański (wydział zdrowia), 
Stanisław Zasimowicz (wydział 
oświaty i kultury), Eugeniusz 
Celebucki (wydział gospodar-
ki komunalnej i mieszkanio-
wej), Jan Betlejewski (wydział 
budownictwa i architektury), 
Halina Czarnecka (wydział 
handlu, przemysłu i usług), 
Henryk Gumiela (wydział bu-
dżetowo-gospodarczy), Wie-
sław Smardzewski (wydział 
komunikacji), Michał Kurzaw-
ski (wydział zatrudnienia), Le-
szek Regiel (Powiatowy Zarząd 
Dróg Lokalnych), Edward Na-
górnewicz (Powiatowa Komen-
da Straży Pożarnych), Zdzisław 
Ptaszyński (Powiatowa Komi-
sja Planowania Gospodarczego), 
Lesław Wyżykowski (Powiato-
wy Komitet Kultury Fizycznej 
i Turystyki).

Piotr Gałkowski

Kalikst Chmielewski

Zdzisław Ptaszyński

Lesław Wyżykowski

Gimnazjum
Dziewczęta:
1. Zespół Szkolno-Przedsz-

kolny nr 1 Rypin
2. Kowalki
3. Skrwilno
Chłopcy:
1. Kowalki
2. Ostrowite
3. Skrwilno

Szkoły średnie
Dziewczęta:
1. Zespół Szkół nr 1
2. Zespół Szkół nr 3
Chłopcy:
1. Zespół Szkół nr 2
2. Zespół Szkół nr 3
3. Zespół Szkół nr 1

Klasyfikacja przedstawiała się następująco:
Rocznik 2007 i młodsi
Dziewczęta:
1. Skrwilno
2. SP 3 Rypin
3. Ostrowite
Chłopcy:
1. Skrwilno
2. SP 3 Rypin
3. Radzynek

Rocznik 2005/2006
Dziewczęta:
1. SP nr 3 Rypin
2. Skrwilno
3. Ostrowite
Chłopcy:
1. Ostrowite
2. SP 3 Rypin
3. Skrwilno



Dobrzyniu do wynajęcia, z balko-
nem, 54 m2, nowe budownictwo. 
Tel. 663 107 581 

Nowe mieszkanie, 52 m2, parter, 
w Brzozówce, na wynajem, 25 km 
do Golubia-Dobrzynia, 10 km do 
Torunia, czynsz 137 zł/mc (bez 
mediów). Tel. 604 446 828 

Sprzedam 20 ar działkę budowlaną 
na Paliwodziźnie, graniczącą z la-
sem, niedaleko strumyk i oczko 
wodne. Tel. 604 446 828

Rolnictwo

Knury maciory kupię, odbiór z go-
spodarstwa płatne gotówką prze-
lew waga 725 804 742 

Sprzedam prosiaki oraz warchlaka. 
Cena do uzgodnienia. Tel. kontak-
towy 665 673 202 

Sprzedam ziemię rolną 7 ha 
w miejscowosci Wilczewo. Kon-
takt pod numerem 56 683 73 19

Sprzedam 3 ha ziemi w Węgiersku. 
Tel. 795 080 637

Drewno/Węgiel

Drewno kominkowe, trociny 5,00 zł 
worek, ekogroszek i orzech (worki 25 
kg). OBLADREX Golub-Dobrzyń, tel. 
604 517 964

Różne

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

POSZUKUJĘ PŁATNEGO DOWOZI-
CIELA DO PRACY RYPIN BIELAWKI 
NA GODZ. 7 RANO. SUPER JEŚLI 
OSOBA BĘDZIE DOJEZDŻAĆ DO 
PRACY NA TĄ SAMĄ GODZINĘ.  
TEL.662 941 779

Nieruchomości

Posiadam do wynajęcia kawalerkę 
w bloku na IV pietrze w Rypinie, tel. 
693 694 469

Sprzedam dom w Węgiersku 
z działką o powierzchni 4600 m2. 
Tel. 514 752 315 

Zbójno: 1,47ha rola IVa-69000zł. 
Łąka 1,36ha (1,05ha przelicz) 
KRUS/budowa- 29000zł; Łąka 
0,47ha 8900zł. 607 768 660 po 16 

Posiadam mieszkanie w Golubiu-
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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

Drewno /Węgiel

TEL. 608 688 587
ZADZWOŃ

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Ogrodnictwo
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Numery alarmoweNumery alarmowe

Nieruchomości

Różne

R E K L A M A
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Wszyscy zainteresowani 
zobaczyli powierzchnię Słońca 
przez teleskop Coronado i refrak-
tor z klinem Herschela. Została 
omówiona budowa teleskopów 
oraz budowa Układu Słonecz-
nego. Uczestnicy obejrzeli film z 

planetami i przeszli pod kopułę 
Astrobazy, aby zobaczyć najwięk-
szy teleskop i poruszającą się 
kopułę. Poza tym dzieci mogły 
same ustawiać ostrość w telesko-
pach SkyWatch oraz pobawić się 
w oglądanie różnych obiektów 

przez teleskopy wokół Astrobazy. 
Wszyscy uczestnicy zostali zapro-
szeni na nocne obserwacje Księ-
życa przez największy teleskop. 
Zajęcia poprowadzili M. Kudła i 
M. Murawski.

(red), fot. nadesłane

Rypin

Obserwowali gwiazdy
W miniona sobotę odbyły się obserwacje słoneczne dla społeczności miasta i re-
gionu. Do rypińskiej Astrobazy przybyły dzieci wraz z rodzicami.

WARTO WIEDZIEĆ  Tylko w ostatnich tygodniach policja donosiła o szeregu włamań do domków letnisko-
wych oraz letnich altan. Łupem złodziei padały m. in. elektronarzędzia, sprzęt elektroniczny, ale również 
rowery, wędki i przedmioty codziennego użytku. Odrębną kwestią pozostają szkody wyrządzane podczas 
włamań – zdewastowane drzwi, wybite okna, a czasami również wymontowane elementy stałe wyposa-
żenia jak kuchenki czy nawet armatura łazienkowa

Masz domek letniskowy? 
Uważaj na złodziei

R E K L A M A

A wraz z pierwszym powie-
wem wiosny z pewnością więk-
szość właścicieli domków roz-
pocznie przygotowania do sezonu 
letniego – zakupi nowe sprzęty 
ogrodnicze, przywiezie kosiarkę, 
czy chociażby radio lub telewizor 
dla umilenia chłodnych jeszcze 

wieczorów. Jednak wartość letni-
ska tworzą nie tylko sprzęty się 
w nim znajdujące, ale również 
praca i wysiłek jaki wkładamy 
w prace remontowe wykonywa-
ne najczęściej własnymi rękami. 
Jak więc chronić nasze mienie?

– Przede wszystkim sprawdź-

my, czy elementy takie jak altanki 
i domki letniskowe, podobnie jak 
kolektory słoneczne, ogrodzenia 
czy bramy, są traktowane przez 
naszego ubezpieczyciela jako po-
zostałe mienie. Jeśli tak, możemy 
za niewielką dopłatą ubezpieczyć 
je na jednej polisie obok ubez-
pieczenia domu lub mieszkania. 
Wówczas ochroną od kradzieży 
z włamaniem i rabunku zostaną 
objęte stałe elementy domku let-
niskowego, ale również elemen-
ty ruchome jak np.: narzędzia 
i sprzęt ogrodniczy, urządzenia 
użytku domowego, ale także 
sprzęt turystyczny i sportowy. 
Ponadto domek wraz z pomiesz-
czeniami gospodarczymi zosta-
nie objęty ochroną na wypadek 
szkód powstałych w wyniku m. 
in. pożaru, powodzi czy osunięcia 
się zmieni – mówi Marcin Pabiś, 
Dyrektor Biura Ubezpieczeń Ma-

jątkowych Concordii Ubezpiecze-
nia.

Jeśli natomiast z pewnych 
względów chcemy objąć letnisko 
odrębnym ubezpieczeniem, war-
to pamiętać, że będzie to możliwe 
jedynie w przypadku obiektów 
całorocznych. Aby obiekt zo-
stał uznany za całoroczny, musi 
spełniać kilka warunków – m. in. 
posiadać instalację elektryczną, 
wodną, kanalizacyjną, centralne-
go ogrzewania oraz wentylacyj-
ną oraz być użytkowany przez 
cały rok. Również od konstrukcji 
i lokalizacji uzależniona zosta-
nie sama wysokość składki. Bę-
dzie ona wyższa w przypadku 
np. konstrukcji palnej oraz usy-
tuowania budynku na terenach 
zalewowych. Ile więc będzie nas 
kosztować polisa?

– Przykładowo, jeśli posiada-
my murowany domek o wartości 

150 tys. zł położony na terenie 
o niskim zagrożeniu ryzykiem 
powodzi oraz o niepalnej kon-
strukcji dachu (np. dachówka) 
składka roczna dla domu sezono-
wego wyniesie nieco ponad 680 
zł, dla całorocznego będzie się 
kształtowała w granicy 140-150 
zł. Natomiast dla drewnianego 
domku sezonowego na Podha-
lu o wartości 100 tys. zł skład-
ka wyniesie ok. 1300 zł. W tym 
przypadku dom nie może zostać 
uznany za całoroczny, ze względu 
na palność wynikającą z budulca 
– dodaje ekspert Concordii Ubez-
pieczenia.

Odpowiednie zabezpieczenie 
letniej posiadłości uchroni nas 
więc nie tylko przed konsekwen-
cjami ewentualnego włamania 
i kradzieży, ale również ognia 
i innych zdarzeń losowych.

(red), fot. ilustracyjne



Rekreacja

Co za nowość! Mają 
szkołę tańca
Z początkiem marca w Szkole Podstawowej w Skrwilnie rozpoczęła swoją dzia-
łalność sierpecka Szkoła Tańca Artdance, polecana przez znaną tancerkę, wielo-
krotną mistrzynię Polski w tańcu towarzyskim oraz jurorkę  wielu międzynaro-
dowych konkursów tanecznych Iwonę Pavlowić.
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Cudem uratowali remis
PIŁKA NOŻNA  W 16. kolejce A-klasy Skrwa Skrwilno podejmowała Tłuchowię Tłuchowo. Mimo prowadzeni 
gości do przerwy 2:0, nasi zawodnicy zdołali odrobić straty i wywalczyli remis w dramatycznych okoliczno-
ściach

Pomysł wprowadzenia tego 
typu aktywności zrodził się z my-
ślą o wszystkich dzieciach kocha-
jących ruch i dobrą zabawę oraz 
pragnących odkrywać bogaty 
świat pasji do tańca. Zajęcia ta-
neczne odbywają się w sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej 
w Skrwilnie. Utworzone zostały 

dwie grupy – dla przedszkolaków 
oraz dla klas I-VI. Godzinne warsz-
taty odbywają się w każdą środę: 
dla maluchów – godz. 12:35, dla 
uczniów Szkoły Podstawowej – 
godz. 13.35.

Każda z grup liczy ok. 40 osób. 
Ogromne zainteresowanie może 
więc świadczyć o tym, iż przedsię-

wzięcie podjęte w celu profesjo-
nalnej edukacji oraz wychowania 
tanecznego dzieci było doskona-
łym pomysłem.

Być może wielu młodym oso-
bom otworzyło kolejne drzwi i 
dało możliwość poznania nowych 
umiejętności i stylów tanecznych.

(red), fot. UG SKrwilno

Tłuchowia od początku rundy 
wiosennej prezentuje się bardzo 
solidnie. Natomiast Skrwa ma pro-
blem z ustabilizowaniem formy. 
Słabe mecze przeplata bardzo do-
brymi. To zwiastowało ciekawe wi-
dowisko. Pierwsze minuty były dość 
nerwowe dla obydwu zespołów. 
Zarówno goście jak i gospodarze 
łatwo tracili piłkę i posyłali sporo 
niecelnych podań. Tłuchowia mia-
ła zdecydowanie więcej szans na 
objęcie prowadzenia, jednak bra-
kowało im postawienia kropki nad 
„i”. Skrwa również popisywała się 
ciekawymi zagraniami i kilka razy 
napędziła strach przyjezdnym.

Zawodnicy obu drużyn nie 
odstawiali nogi. Opieka medyczna 
tego dnia miała pełne ręce roboty, 
gdyż co chwile zawodnicy padali 
na murawę po ostrych zagraniach. 
Pierwsza bramka dla gości padła 
po zagraniu z rzutu rożnego. Do-
środkowanie na gola zamienił je-
den z zawodników z Tłuchowa, po-
zostawiając golkipera gospodarzy 
w charakterystycznym bezruchu. 
Przyjezdni poszli za ciosem i bar-
dzo szybko zdobyli kolejną bram-
kę przepięknym strzałem zza pola 
karnego.  

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Druga połowa początkowo 
nadal stała pod znakiem przewagi 
przyjezdnych. Jednak z upływem 
czasu Skrwa zaczęła coraz śmielej 
zapuszczać się w pole karne prze-
ciwnika, co w końcu przyniosło 
upragnionego gola kontaktowego 
autorstwa Przemysława Budki. 
Gospodarze poczuli krew i nadal 
atakowali, narażając się jednak na 
kontry. Jedna z nich skończyła się 
faulem w obrębie pola karnego, 
a jedenastkę pewnie wykonał Łu-
kasz Uczciwek. Bramka na 1:3 wcale 
nie podcięła jednak gospodarzom 
skrzydeł. Niedługo później kiep-
skim zagraniem popisał się golki-
per Tłuchowi i Skrwa po bramce 
z rzutu wolnego Celebuckiego po-
nownie doskoczyła do rywali. Im 
bliżej końca tym spotkanie nabie-
rało tempa. Sędzia doliczył 5 minut 
do regulaminowego czasu gry. Tłu-
chowia została zepchnięta do głę-
bokiej defensywy i w 94. minucie 
Paweł Błachewicz strzelił wyrów-
nującą bramkę dla Skrwy, tuż przed 
ostatnim gwizdkiem sędziego.

To spotkanie było klasycznym 
starciem doświadczenia z młodo-
ścią i polotem. Zawodnicy Tłucho-
wii mądrze rozgrywali piłki i ema-

nowali spokojem. Z drugiej strony 
Skrwa, składająca się w dużej mie-
rze z młodych zawodników, po-
trafiła zaskoczyć zagraniem z ka-
tegorii „stadiony świata”. Wisienką 
na torcie była kapitalna „ruleta” 
w wykonaniu Huberta Celebuckie-
go, którą ograł dwóch zawodników 
przyjezdnych.

W kolejnym spotkaniu Skrwę 
czeka wyjazd do Bobrownik, gdzie 
zmierzy się z Wiślaninem. W je-
siennym pojedynku obu ekip na 
boisku wygrał Wiślanin 6:3, jednak 
wskutek niedopatrzenia po stronie 
gospodarzy wynik został zweryfi-
kowany jako 3:0 dla Skrwy.

Tekst i fot (LB)

SKRWA SKRWILNO 
VS.

TŁUCHOWIA TŁUCHOWO

3 (0: 2) 3
Gole

Budka, Celebucki, Błachewicz

Skład

Zaborny (46’ Dębski), Narodzonek, 
Grzeszczak, Fałdowski (38’ Chojnowski), 
Cichorek, Celebucki, Rakoczy, Detmer, 
Dąbrowski (21’ Kolczyński ), Błachewicz, 
Budka
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Piąte urodziny Sejwala
W sobotę 14 kwietnia na basenie Rypińskiego Centrum Sportu odbyły się III Ogól-
nopolskie Zawody Pływackie „W poszukiwaniu Talentów” pod patronatem bur-
mistrza Rypina Pawła Grzybowskiego połączone z 5-leciem Klubu Pływackiego 
„Sejwal”.

Pływanie

GROT KOWALKI
VS.

ORION POPOWO

5 (3: 0) 0
Gole

Rutkowski 2, Wysocki, Sochacki, 
Pawłowski

Skład

Łukowski - Serwatka, Pietrkiewicz, Śliwiń-
ski, Nowatkowski - Sochacki, Rutkowski, 
Wysocki, Trędewicz - Żaba, Pawłowski. 
Zmiany: Lewandowski, Budzanowski, 
Rupiński.

Podczas oficjalnego rozpo-
częcia uczczono pamięć radnego 
Rady Powiatu i członka Zarządu 
Powiatu śp. Rafała Jaworskiego, 
który bardzo mocno angażował 
się w życie Klubu Pływackiego. 
W zawodach sportowych wzięło 

udział 549 zawodników z 39 klu-
bów z całej Polski. Rypińscy pły-
wacy zdobyli łącznie 18 medali, 
bijąc tym samym swoje własne 
rekordy i zajmując 4. miejsce 
w klasyfikacji generalnej. Zawo-
dy przebiegły bardzo sprawnie, 

a obiekt cały czas wypełniony był 
kibicami.

– Zawody zostały okrzyknięte 
najlepiej zorganizowanymi w pół-
nocnej Polsce, co nas mocno cie-
szy – mówi Karolina Topolewska, 
prezes Klubu Pływackiego Sejwal.

Podczas zawodów można było 
wesprzeć pływaków, kupując wy-
pieki przygotowane przez rodzi-
ców młodych zawodników. Odby-
ło się także losowanie, w którym 
można było wygrać wiele atrak-
cyjnych nagród. Na duże uznanie 
zasługuje zaangażowanie rodzi-
ców, którzy przez cały czas trwali 
i kibicowali swoim pociechom. Na 
koniec czekała wszystkich słodka 
i zasłużona niespodzianka. Klub 
Pływacki „Sejwal” wspierany jest 
przez Rypińskie Stowarzyszenie 
„Inicjatywa”.

(red), fot. UM Rypin

Grot Kowalki w tym sezonie 
prezentuje się bardzo dobrze i nie 
odpuszcza walki o awans do V ligi. 
Podopieczni Tomasza Wysockie-
go w 3 meczach  zgromadzili 5 
punktów, remisując m. in. z lide-
rem tabeli Kujawiakiem Kruszyn. 
Goście natomiast od początku se-
zonu zgromadzili raptem 7 punk-
tów, a ostatnie spotkania to wy-
sokie porażki ze Skrwą Skrwilno 
2:7 i Kujawiakiem Kruszyn 1:4.

Sympatycy obu jedenastek 
nie zdążyli jeszcze zająć miejsc 
na przyboiskowych ławkach i pa-
górkach, a Orion przegrywał już 
0:2. Strzelcami byli Rutkowski 
i Wysocki. Gołym okiem widać 
było, że zespoły dzieli różnica 
klas. Po dwóch szybkich golach 
Grot spokojnie kontrolował grę. 
W grze gości było bardzo dużo 
niedokładności i chaosu. Jedyną 
poważniejszą sytuację jaką mie-
li piłkarze Popowa, było wyjście 

sam na sam z bramkarzem go-
spodarzy, który pewnie wybronił 
strzał. Krótko przed gwizdkiem 
kończącym pierwszą część spo-
tkania obrońca Oriona stracił 
piłkę przed własnym polem kar-
nym, co skrzętnie wykorzystał 
Pawłowski, podwyższając prowa-
dzenie na 3:0.

W drugiej połowie obraz spo-
tkania nie uległ znaczącej zmia-
nie. Grot dominował w każdym 
aspekcie gry, nie pozwalając na 
zbyt wiele gościom. Orion miał 
jedną poważniejszą sytuację na 
strzelenie bramki honorowej, ale 
tym strzałem napastnik gości, 
cytując Dariusz Szpakowskiego: 
„chciał chyba postraszyć gołębie 
na stadionie”. Zawodnicy z Ko-
walk nadal grali swoje, czego 
efektem byłą czwarta bramka, 
która padła po dośrodkowaniu 
z głębi pola i strzale Sochackiego. 
Wynik meczu ustalony został po 

rzucie karnym, który pewnie na 
bramkę zamienił Rutkowski.

W kolejnym spotkaniu Grot 
Kowalki czeka wyjazdowy poje-
dynek z Cukrownikiem Fabianki. 
Nasi zawodnicy na pewno mile 
wspominają pierwszy mecz, 
w którym rozprawili się z prze-
ciwnikami aż 5:1.

Tekst i fot. (LB)

Grot rozgromił Orion 5:0!
PIŁKA NOŻNA  W 16 kolejce A-klasy Grot Kowalki podjął w Nadrożu ligowego outsidera, Oriona Popowo. 
Gospodarze gładko rozprawili się z przyjezdnymi aż 5:0

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Lech Rypin ograł Lidera
PIŁKA NOŻNA  Wygraną 3:1 zakończył się mecz 22. kolejki IV ligi piłkarskiej pomiędzy Lechem Rypin i Li-
derem Włocławek. Dwie bramki dla naszej drużyny zdobył Jakub Trędewicz, jedną dołożył Paweł Lewan-
dowski

R E K L A M A

Lechici grają w tym roku 
w kratkę, ale trzeba powiedzieć, 
że borykają się ze swoimi pro-
blemami. Oprócz zmian kadro-
wych we znaki daje się gra na 
rezerwowym boisku, bo jak wia-
domo stadion Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Rypinie 
przechodzi remont. W rundzie 
wiosennej rypinianie mają na 
koncie dwie wygrane i dwie po-
rażki. Ostatni sukces przyniosła 
22. kolejka, w której podejmowa-
li Lidera Włocławek.

Akurat do tego rywala Lech 
ma szczęście, bo na jesieni także 
triumfował (3:2 we Włocławku). 
Nasza ekipa prowadziła 2:0 już 
do przerwy po golach Trędewi-
cza i Lewandowskiego. Choć ry-
wale strzelili bramkę kontaktową 
już osiem minut po przerwie, to 
w 78. minucie wynik na 3:1 przy-
pieczętował Trędewicz. Dzięki tej 
wygranej Lech ma na koncie 33 
punkty i zajmuje siódme miejsce 
w tabeli. Czy to satysfakcjonuje 
klubowych włodarzy?

– Trener jest zadowolony, 
bo piłkarsko wyglądamy dobrze 
i wykonujemy założenia. Bole-
jemy jednak nad faktem grania 

u siebie, które z racji na stan bo-
iska nam po prostu nie pomaga. 
Niestety nie mamy na to wpływu 
i musimy grać dalej. Walczymy 
o najwyższe cele – mówi Bartosz 
Sobierajski, prezes Lecha Rypin.

Obecnie z zespołem nie tre-
nuje Japończyk Nishizawa, któ-
ry ma problemy zdrowotne, ale 
być może jeszcze wróci do gry. 
Patrząc na tabelę czwartej ligi, 
można stwierdzić, że Lechici tak 
naprawdę mogą grać na luzie, 
bo nie grozi im ani spadek, ani 
utrzymanie. Ale jak mówi prezes 
Sobierajski o utrzymanie wcale 
nie mogą być jeszcze spokojni. 
– Nigdy nie wiadomo, jak na ko-
niec ułoży się sytuacja, poza tym 
różnice punktowe są niewielkie. 
Ale jednym z naszych najważ-
niejszych celów jest ogrywanie 
młodych zawodników. Chcemy, 
żeby w kolejnym sezonie grali 
jeszcze więcej. Liczymy, że bę-
dziemy się rozkręcać – dodaje 
Sobierajski.

Prezes wymienia kilku 
młodszych piłkarzy, m. in. Da-
niela Jasienieckiego, Radosła-
wa Lewandowskiego, Mateusza 
Ciemińskiego, czy Kamila Mary-

nowskiego. Być może to oni będą 
stanowić o sile Lecha w przy-
szłości. Póki co pomagają, na ile 
ich stać.

A pokazać moc Lechici po-
winni już w najbliższą sobotę, 
gdy d godz. 17 podejmować będą 
u siebie Noteciankę Pakość. Wło-
darze klubu zapraszają kibiców 
na mecz i jednocześnie proszą 
o wsparcie naszej drużyny. Rela-
cja oczywiście w kolejnym CRY.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

LECH RYPIN 
VS.

LIDER WŁOCŁAWEK

3 (2: 0) 1
Gole

Trędewicz 2, Lewandowski

Skład

Semrau – J. Trędewicz, Dąbrowski, 
Rybka, Buchalski – P. Lewandow-
ski, Moszczyński, Fodrowski, 
Buchalski – M. Trędewicz, 
Magdziński. 
Zmiany: R. Lewandowski, 
Jasieniecki, Jankowski, 
Marynowski.

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL


