
O trudnej sytuacji mleczarni 
mającej prawie stuletnią tradycję 
pisaliśmy w poprzednim wydaniu. 
Docierały do nas informacje od 

rolników z Rypina i okolic, którzy 
nie dostają pieniędzy za mleko. 
Wynikało z nich, że spółdzielnia 
znalazła się na skraju przepaści. 

Jej zarząd próbował podejmować 
szereg działań, by ratować zakład. 
Mówiło się o zainteresowaniu 
przejęciem ROTR przez inne pod-
mioty, ale zabrakło konkretów. 
Przed poprzednią publikacją wy-
stosowaliśmy zapytanie odnośnie 
aktualnej sytuacji do rypińskiej 
mleczarni. W odpowiedzi, którą 
dostaliśmy po zamknięciu wy-
dania, potwierdzono możliwość 
ogłoszenia upadłości.

Prezes zrezygnował
Po rezygnacji prezesa Mariu-

sza Trojakowskiego kierowanie 
Spółdzielnią Mleczarską w Rypinie 
przejął wiceprezes Jacek Smoliń-
ski. Zarząd i rada nadzorcza robią 

wszystko, by mleczarnia przetrwa-
ła, a rolnicy jak najszybciej otrzy-
mali zaległe zapłaty za surowiec.

– Czy może dojść do upadło-
ści? Nie można tego wykluczyć. 
Ubywa dostawców, nawet tych, 
którzy byli związani ze spółdziel-
nią kilkadziesiąt lat, wynikiem 
czego jest mniej surowca. Decyzja 
walnego zgromadzenia jest taka, 
by spieniężyć zakład lub połączyć 
się z innym podmiotem. Na razie 
nie możemy podać więcej szcze-
gółów, decyzja zapadnie za kilka 
dni – powiedział nam w czwartek 
28 czerwca Jacek Smoliński.

Rozmowy z inwestorami
Daty są tu bardzo istotne, bo 

sytuacja jest niezwykle dynamicz-
na. W piątek 29 czerwca na terenie 
mleczarni odbyło się otwarte spo-
tkanie, na którym wreszcie padły 
konkrety i wyjaśnienia. Ogromne 
zainteresowanie tematem po-
twierdziła obecność kilkuset osób. 
W ciągu dwóch godzin nie zabra-
kło wielkich emocji i trudnych py-
tań. Jako pierwszy sytuację krok 
po kroku przedstawił wiceprezes 
Smoliński. Potwierdził on rozmo-
wy z innymi firmami, niestety za-
kończone niepowodzeniem.

– Ubywa mleka, a w związku 
z tym rośnie dług. 

dokończenie na str. 6

RYPIN  Atmosfera wokół Spółdzielni Mleczarskiej ROTR nadal jest gęsta, ale pojawiła się szansa na ra-
tunek dla zakładu. W miniony piątek na terenie spółdzielni odbyło się otwarte spotkanie, na którym 
wyjaśniono aktualną sytuację. Najważniejsza informacja jest taka, że do 5 lipca na koncie ROTR  ma się 
pojawić 20 mln zł od inwestora
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Chciał okraść swojego 
byłego pracodawcę
Kryminalni z Rypina rozwikłali sprawę niewyjaśnio-
nego włamania do stacji paliw. Policjanci ustalili, że 
dokonało go czterech mężczyzn z Rypina i Torunia. 
Sprawcy weszli do pomieszczenia przy użyciu doro-
bionego klucza i ukradli mienie o wartości prawie 30 
tys. zł. Teraz grozi im do 10 lat pozbawienia wolno-
ści.

Rypin

W  s k r ó c i e
GMiNA BrZUZe Dotacja dla OsP
29 czerwca wójt Jan Koprowski wraz ze skarbnik Anną Szabat podpisa-

li umowę w sprawie dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa 
dla Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Podpisanie umowy na dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości 
dla gmin i miast na prawach powiatu odbyło się w obecności Mikołaja Paw-
laka, dyrektora departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości w siedzi-
bie Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Dzięki otrzymanemu wsparciu 
jednostki OSP z gminy Brzuze zostaną wyposażone w sprzęt ratowniczy  
o wartości ponad 50 tys. zł,z czego z budżetu gminy 519 zł. Zakupione 
zostaną m. in. defibrylator, torba ratownicza, butla na sprężone powietrze 
do poduszek pneumatycznych, piła ratownicza do szyb i poduszki pneu-
matyczne.                                                                                            (red)

Grill, staw i relaks
rYPiN  W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o sporym dofi-
nansowaniu jakie magistrat pozyskał na rewitalizację parku 
miejskiego. Ta część miasta ma szanse stać się wkrótce re-
laksacyjnym centrum Rypina

Do zdarzenia doszło w nocy 
(26.01.18). To wtedy dyżurny rypiń-
skiej policji został powiadomiony 
o kradzieży z włamaniem do jednej 
ze stacji paliw na terenie Rypina. 
Z ustaleń policjantów wynikało, że 
sprawcy weszli do pomieszczenia 
stacji prawdopodobnie na tzw. „pa-
sówkę”. Straty, które spowodowali, 
pokrzywdzony wycenił na blisko 30 
tys. zł. Mimo, że sprawa została for-
malnie umorzona, kryminalni cały 
czas zbierali i weryfikowali w tej 
sprawie materiał dowodowy.

– Na tej podstawie mundu-
rowi trafili na trop czterech męż-
czyzn, tj. dwóch mieszkańców Ry-
pina w wieku 26 i 29 lat oraz dwóch 
35-latków z Torunia. Z ustaleń poli-
cjantów wynikało, że w to włama-
nie jest zamieszany były pracownik 

stacji, który dorobił klucz do drzwi 
wejściowych. Dzięki niemu męż-
czyźni dostali się do pomieszczeń, 
skąd zabrali papierosy i pieniądze 
o wartości blisko 30 tys. zł – mówi 
asp. Dorota Rupińska z KPP Rypin.

Dwaj mieszkańcy Rypina już 
usłyszeli zarzuty kradzieży z wła-
maniem. Natomiast cały czas 
trwają czynności zmierzające do 
przedstawienia zarzutów dwóm 
pozostałym, którzy w chwili obec-
nej przebywają w areszcie śled-
czym, w związku z popełnionym 
przez nich innym przestępstwem. 
Za kradzież z włamaniem grozi 
wszystkim do 10 lat pozbawienia 
wolności.

(ak)
fot. ilustracyjne

Przypomnijmy: na rewitali-
zację parku urząd pozyskał po-
nad dwa miliony złotych dotacji. 
To dużo. Tym bardziej, że teren, 
który władze chcą udostępnić 
dla mieszkańców, nie jest w tej 
chwili zachęcający do spacerów. 
To ma się zmienić jak przekonu-
je burmistrz Paweł Grzybowski.

– Umowę dotyczącą  reali-
zacji rewitalizacji parku pod-
pisałem w obecności ministra 
Henryka Kowalczyka. To bardzo 
ważna inwestycja zwłaszcza dla 
nas, mieszkańców. Na wykona-
nie tego zadania pozyskaliśmy 
dofinansowanie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w wysoko-
ści aż 2,1 mln złotych. To niemal 
85% wartości zadania. Jednym 
z najważniejszych elementów 
rewitalizacji będzie uporządko-
wanie zieleni oraz nowe nasa-
dzenia, które wpłyną nie tylko 
na wzbogacenie przestrzeni 
wizualnie ale poprawią klimat 
w naszym mieście – mówi bur-
mistrz Grzybowski.

Dziś zerkamy w plany ma-
gistratu. Co nas czeka? Przede 
wszystkim zmiana nieużywa-
nego terenu, ponad 7 hekta-
rów w atrakcyjne i nowoczesne 
miejsce odpoczynku. Przede 
wszystkim wszystkie ubytki 
drzewostanu zostaną uzupeł-
nione, a dzięki usunięciu dzi-
kich i zdegradowanych krzewów 
przestrzeń stanie się bardziej 
otwarta i przyjazna spacerowi-
czom. Urząd zadba o nasz kom-
fort, wyznaczając nowe szlaki 
rowerowo-piesze, a dla ptaków 
gnieżdżących się w okolicy przy-
gotuje budki lęgowe.

W tej chwili urzędnicy opra-

cowują program funkcjonal-
no-użytkowy. – Dokument ten 
będzie stanowił uszczegóło-
wienie koncepcji opracowanej 
na potrzeby aplikacji o środ-
ki pochodzące z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
przyznawane w ramach Progra-
mu Infrastruktura i Środowisko 
(POIiŚ). PFU określi precyzyjną 
lokalizację drzew, obiektów ma-
łej architektury, ścieżek rowero-
wych oraz pozostałych elemen-
tów przewidzianych w parku. 
Program doprecyzuje także po-
trzeby w zakresie wycinki drzew 
kolidujących z zamierzeniami. 
PFU bazowało będzie na kon-
cepcji i rozwijało będzie jej pod-
stawowe założenia tj. wydziele-
nie stref zieleni w parku od stref 
zieleni wykonanej i utrzymy-
wanej w wysokim standardzie 
poprzez zieleń półformalną po 
naturalne i łąkowe strefy. Kon-
cepcja przewiduje nasadzenia 
drzew i krzewów głównie z ga-
tunków rodzimych, czyli natu-
ralnie występujących w naszym 
kraju – tłumaczy Przemysław 
Rębacz, zastępca kierownika 
Wydziału Nieruchomości i Śro-
dowiska.

Pojawią się nowości. – Po-
wstaną nowe ścieżki rowerowe 
oraz piesze, a także staw w po-
łudniowo-zachodniej części 
parku, zlokalizowany w strefie 
łąkowej, z miejscem do grillo-
wania oraz wiatami. Przewidzia-
no także rozbudowę oświetlenia 
parkowego. – opowiada wło-
darz miasta Paweł Grzybowski. 
– Każdy z nas lubi spacerować 
i odpoczywać w przyjemnym 
otoczeniu. Miejsce do grillowa-
nia przy oczku wodnym na te-

renie Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji cieszy się wielkim 
powodzeniem. Chcemy stwo-
rzyć podobne miejsce w innym 
zakątku parku, dotąd zaniedba-
nym i o nie wykorzystanym po-
tencjale. Mamy w sercu starego 
miasta perełkę – połać zieleni 
i szkoda byłoby jej nie wykorzy-
stać. 

Ten obszar cały czas się 
zmienia i dostosowuje do po-
trzeb mieszkańców. Postał już 
Active Park, wkrótce ruszy bu-
dowa parku linowego i nowe-
go, atrakcyjnego placu zabaw. 
O swoje miejsce w tak sym-
patycznych okolicznościach 
przyrody chcą zawalczyć także 
miłośnicy czworonogów. Park 
miejski to miejsce, gdzie rzeczy-
wiście można odpocząć lub ak-
tywnie spędzić czas.

– Małymi krokami zmienia-
my tę przestrzeń, by otworzyć 
ją na potrzeby mieszkańców. 
Zmienia się zresztą nie tylko 
park, ale i MOSiR – trwa budo-
wa nowoczesnej bieżni, a na te-
renie ośrodka pojawiły się dwie 
fontanny, które najpiękniej wy-
glądają wieczorem, podświetlo-
ne. Zachęcam do sprawdzenia. 
Chcemy zapewnić mieszkańcom 
naprawdę kompleksową ofertę 
rekreacyjno-sportową, stąd na-
sze starania o kolejne dofinan-
sowania – podsumowuje bur-
mistrz Paweł Grzybowski.

W tym roku powstanie pro-
gram funkcjonalno-użytkowy, 
a rewitalizacja ruszy w przy-
szłym roku. Oby efekty przero-
sły oczekiwania i władz, i miesz-
kańców.

(mr)
fot. UM Rypin
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Ważna inspekcja

Poprawiają drogi

Policjanci z prewencji wspólnie z pracownikami za-
rządu dróg i starostwa dokonali w ubiegłym tygodniu 
inspekcji dróg powiatowych. Działania te mają na 
celu przede wszystkim wpłynąć na bezpieczeństwo 
wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Na terenie gminy Rypin znajduje się 140 km dróg 
gminnych, z czego połowa to  drogi utwardzone. 
W pierwszym półroczu 2018 roku gmina przeprowa-
dziła bieżące remonty dróg asfaltowych.

Gmina Rypin

Radnym będzie lepiej
Sala narad Urzędu Gminy Rypin została wyposażona w system konferencyjny 
umożliwiający zarówno swobodne prowadzenie sesji przez przewodniczącego 
rady gminy jak i komfort debat z możliwością tworzenia i archiwizowania na-
grań.

Powiat

Gmina RypinZadowoleni ze 
swojego wójta

GMINA BRZUZE  28 czerwca podczas sesji rady gminy wójt 
Jan Koprowski wraz z radnymi podsumowali jego ubiegłorocz-
ną działalność.  Rada gminy pozytywnie oceniła wykonanie bu-
dżetu za 2017 rok

Zastępca naczelnika Wydziału 
Prewencji i Ruchu Drogowego KPP 
w Rypinie wspólnie z pracowni-
kami Zarządu Dróg Powiatowych 
oraz Starostwa Powiatowego 
w Rypinie dokonali inspekcji dróg 
powiatowych na terenie powiatu 
rypińskiego.

– Przegląd taki jest dokonywa-
ny na podstawie rozporządzenia 
ministra infrastruktury w sprawie 
szczegółowych warunków zarzą-
dzania ruchem na drogach i od-
bywa się systematycznie co pół 

roku. Ma on  na celu sprawdzenie 
m. in. prawidłowości zastosowa-
nia, funkcjonowania i utrzymania 
wszystkich znaków drogowych, 
urządzeń sygnalizacji świetlnej 
oraz bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego – wyjaśnia asp. Dorota 
Rupińska z KPP Rypin.

W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości organ zarządza-
jący podejmuje czynności w celu 
ich wyeliminowania.

(ak), fot. KPP Rypin

Łączne wydatki na zakup 
materiałów wyniosły 100 tys. 
zł. Prace były wykonywane we 
własnym zakresie przez pracow-
ników zatrudnionych na stano-
wiskach robotniczych Urzędu 
Gminy Rypin oraz pracowników 
zatrudnionych w ramach robót 
publicznych. Największe koszty 
– 74 tys. zł., poniesiono na zakup 
materiałów do naprawy cząst-
kowej emulsją asfaltową (19 ton) 
i grysami bazaltowymi (136 ton). 
Napraw dokonano również przy 
użyciu masy na zimno (15 ton) za 
kwotę prawie 13 tys. zł.

Prace remontowe wykonano 
na następujących odcinkach dróg: 
Głowińsk – Głowińsk, Borzymin 
– Nadróż, Borzymin – Przyrowa, 
Borzymin – hydrofornia, Czyże-
wo – Długie, Ławy – Rusinowo, 
Rusinowo – Strzygi, Marianki, 

Marianki – Podole – Starorypin 
Rządowy, Rypałki – Iwany, Sta-
wiska – Linne, Szosa Brodnicka 
– Starorypin Prywatny – Iwany 
– Godziszewy, Rypin – Starory-
pin Prywatny – Iwany – Linne, 
Sadłowo – Zasadki, Puszcza Rzą-
dowa, Głowińsk – Kowalki, Siko-
ry – Dylewo, Kowalki, Kowalki 
– Lasoty oraz Kowalki – Nadróż 
– Balin.

Ponadto w miesiącach kwie-
cień-maj 2018 roku, dokonano 
naprawy przełomów na drogach 
Rypałki – Linne i Borzymin – 
Przyrowa na kwotę 15,5 tys. zł, 
poprzez wylanie betonu. Do na-
prawy dróg nieutwardzonych od 
początku roku w ramach fun-
duszu sołeckiego zakupiono już 
ponad 2 tys. ton kruszywa z po-
spółką.

(ak), fot. nadesłane

System składa się z dwóch 
rzędów głośników umieszczonych 
w suficie oraz zestawu kilkuna-
stu mikrofonów przewodowych 
na tzw. gęsiej szyjce. Każda osoba 
zabierająca głos może użyć przyci-
sku włączającego mikrofon, nato-
miast przewodniczący rady gminy 
ma możliwość odebrania głosu. 
System wyposażony jest również 
w kilka mikrofonów bezprzewo-
dowych do szerszych zastosowań 
np. w trakcie występów okolicz-
nościowych. Przewodnicząca rady 
gminy Rypin Wiesława Sokołow-

ska o wprowadzonych zmianach 
wyraża się bardzo pozytywnie.

– Nowe nagłośnienie z mi-
krofonami dla każdego radnego 
znacznie poprawiło komfort pro-
wadzonych obrad. Polepszyła się 
akustyka, przez co każda osoba za-
bierająca głos jest dobrze słyszal-
na w każdym miejscu sali, również 
dla zaproszonych gości. Przepro-
wadzony remont sali w zakresie 
termomodernizacji poprawił jej 
funkcjonalność. Zainstalowano kli-
matyzację, rzutnik z wysuwanym 
ekranem oraz nowe nagłośnienie, 

a całość nabrała nowego wyglądu 
– mówi Sokołowska.

Montaż nowego nagłośnienia 
jest związany z nowymi przepi-
sami prawa, które wraz z nową 
kadencją rady gminy zobowiązują 
do nagrywania obrad rady gmi-
ny, a następnie zamieszczania na 
stronie internetowej gminy na-
grań audiowizualnych z sesji rady. 
Obowiązek ich upublicznienia wy-
nika wprost z art. 11 b ustawy o sa-
morządzie gminnym.

(ak), fot. nadesłane

Podczas sesji absolutoryjnej 
wójt gminy Brzuze Jan Koprowski 
przedstawił sprawozdanie z wyko-
nania budżetu w ubiegłym roku. 
Przewodniczący rady Krzysztof 
Budziński zaprezentował opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Włocławku, która okazała się 
pozytywna. Został także wystoso-
wany wniosek Komisji Rewizyjnej 
o udzielenie absolutorium. Radni 

byli jednomyślni. Wszyscy obecni 
zagłosowali za udzieleniem abso-
lutorium włodarzowi gminy.

– Dziękuję radnym gminy 
Brzuze za jednogłośne udzielenie 
absolutorium za 2017 rok. Wiem, 
że jest to wynik nie tylko pozy-
tywnej oceny realizacji budżetu, 
ale i zgodnego współdziałania na 
rzecz rozwoju gminy – mówi Jan 
Koprowski. – Swój udział mają za-

równo pracujący społecznie radni, 
sołtysi, rady sołeckie i organiza-
cje pozarządowe, ale również pra-
cownicy samorządowi i jednostek 
organizacyjnych gminy. Wszyst-
kim jeszcze raz dziękuję i zapew-
niam o woli zgodnego współdzia-
łania i podejmowania kolejnych 
inicjatyw na rzecz mieszkańców 
naszej pięknej gminy.

(dr), fot. nadesłane
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2 lipca 2018 r. wójt Janusz 
Tyburski w imieniu samorządu 
gminy Rypin podpisał umowę 
z firmą P.H.U. TYMBUD z Masze-
wa Dużego koło Płocka, którą 
reprezentował Wojciech Szwech 
na realizację zadania pn. „Za-
gospodarowanie terenu po-
przez budowę ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktu-
ry rekreacyjno-wypoczynkowej 
w Balinie”. Celem inwestycji jest 
poprawa infrastruktury publicz-
nej oraz jakości życia mieszkań-
ców na obszarze „Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania Gmin 
Dobrzyńskich Region Północ”.

W ramach projektowanego 
zadania nad stawem w Balinie 
zostanie wybudowana altana 
drewniana o powierzchni zabu-
dowy około 37 m2, pomost re-
kreacyjno-spacerowy w kształcie 
litery „T” o łącznej powierzchni 
zabudowy 66 m2, ławka owal-
na. Natomiast chodniki, dojścia, 
place zostaną utwardzone kost-
ką betonową. Wykonane zosta-
ną nasadzenia drzew i krzewów 
oraz przygotowane miejsca pod 
kontener na nieczystości stałe. 
Zieleń będzie stanowić wypeł-
nienie i urozmaicenie całej prze-
strzeni.

Na działce powstała już si-
łownia zewnętrzna, która będzie 
stanowić kompleksową ofertę 
rekreacyjno-wypoczynkową dla 
mieszkańców Balina oraz są-
siednich miejscowości w gminie 
Rypin. Zgodnie z umową nowa 
infrastruktura zostanie wybu-
dowana do końca września 2018 
roku. Inwestycja otrzymała dofi-
nansowanie w wysokości 127 tys. 
zł w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa in-
westująca w obszary wiejskie.

(ak)
fot. UG Rypin

Teren nad 
stawem pięknieje

GMINA RYPIN  W Balinie powstanie nowa infrastruktu-
ra rekreacyjno-wypoczynkowa. Dzięki temu mieszkańcy zy-
skają wspaniałe miejsce do spotkań i wypoczynku na łonie 
natury

R E K L A M A

Gmina Skrwilno

Złodzieje kół zatrzymani
Do 5 lat pozbawienia wolności grozi trzem mężczy-
znom zatrzymanym za kradzież kół i uszkodzenie 
mienia. Sprawcy działali na terenie powiatów brod-
nickiego i rypińskiego. Mężczyźni zostali zatrzymani 
dzięki współpracy funkcjonariuszy dwóch sąsiadują-
cych jednostek policji.

Do zdarzenia doszło 22 
czerwca br. To wtedy rypiński 
dyżurny otrzymał zgłoszenie 
o kradzieży kół od pojazdu vw 
passat, do której doszło na te-
renie parkingu w miejscowości 
Urszulewo. Straty, które spowo-
dował sprawca to 1.500 zł. Jak 
się okazało, podobne zgłoszenia 
otrzymali policjanci z Brodnicy. 
Na jednym z tamtejszych osiedli 
od pojazdu opel vectra skradzio-
no koła z alufelgami wartości 
1.000 zł. Natomiast właściciel in-
nego auta stracił jedno koło od 
swojego forda, a sprawcy przy 
kradzieży uszkodzili próg w po-
jeździe.

– Rypińscy kryminalni usta-
lili trzech mężczyzn z powiatu 

brodnickiego, którzy dokonali 
kradzieży w Urszulewie. W wyni-
ku współpracy rypińskich i brod-
nickich policjantów udało się 
ustalić, że mężczyźni są spraw-
cami kradzieży i uszkodzenia 
mienia również na terenie brod-
nickiego powiatu – mówi asp. 
Dorota Rupińska z KPP Lipno.

Dwóch sprawców zostało 
zatrzymanych przez policjantów 
z Rypina, trzeciego w miejscu za-
mieszkania odwiedzili brodniccy 
kryminalni. Cała trójka trafiła do 
policyjnego aresztu w Brodnicy. 
Wszyscy usłyszeli zarzuty kra-
dzieży oraz uszkodzenia mienia, 
za co grozi im kara do 5 lat po-
zbawienia wolności.

(ak)
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Rypin

REJS świętował 25-lecie
Były życzenia i tort, mnóstwo gości, muzyka i świetna zabawa – impre-
za urodzinowa REJS już za nami! 24 czerwca, podczas uroczystego Pik-
niku Jubileuszowego, 25-lecie przedsiębiorstwa świętowali założyciele  
i pracownicy firmy, ich rodziny, a także liczni przyjaciele.

25-lecie to nie byle jaki jubi-
leusz, więc i jego obchody muszą 
być huczne i radosne. I taki wła-
śnie był Urodzinowy Piknik marki 
REJS, który odbył się w czerwcową 
niedzielę w Rypinie. Impreza ide-
alnie wpisała się w odbywające się 
w tym okresie Dni Rypina i zgro-
madziła prawdziwe tłumy!

Uroczystości rozpoczęły się 
już przed południem. Wówczas na 
terenie ośrodka sportowego MOSiR 

zaczęli się gromadzić pierwsi go-
ście. Przy dźwiękach muzyki mogli 
wziąć udział w licznych atrakcjach 
i konkursach przygotowanych dla 
starszych i młodszych.

Część oficjalna rozpoczęła się 
popołudniu. Jan i Elżbieta Rejs – 
założyciele firmy, wygłosili oko-
licznościowe przemówienie. Wraz 
z wiceprezesem Marcinem Rejs 
wręczyli listy gratulacyjne najbar-
dziej zasłużonym pracownikom. 

Wielu z nich w rypińskim przed-
siębiorstwie pracuje od samego 
początku! Po odśpiewaniu trady-
cyjnego „Sto lat” i pokrojeniu tor-
tu, goście obejrzeli pokaz slajdów 
podsumowujących historię firmy. 
A burmistrz miasta Paweł Grzy-
bowski wręczył założycielom i za-
rządowi wyjątkowe wyróżnienie – 
„Rypiński Laur Gospodarczy”.

Wieczorna część pikniku roz-
poczęła się od koncertu zespołu 
Reflex. Po nim na scenę wkroczyli 
członkowie grupy Pączki w tłusz-
czu – m. in. znany aktor Tomasz 
Karolak. Zagorzali kibicie na spe-
cjalnie ustawionym telebimie 
mogli obejrzeć mecz polskiej re-
prezentacji, która zagrała podczas 
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 
z Kolumbią. Pewną osłodą porażki 
piłkarzy był pokaz laserów i zaba-
wa, która trwała do późnych go-
dzin.

(red), fot. nadesłane

W planach były poranne 
i wieczorne loty przez cztery dni 
od 28 czerwca do 1 lipca. Nieste-
ty zawiodła pogoda, a konkret-
nie silny wiatr, który ograniczył 
widowisko do dwóch startów. 
Mimo tego program minimum 
(dwa loty i cztery konkurencje) 
został wykonany i zawody ro-
zegrano. Jak doszło do tego, że 
Rypin dołączył do miast, gdzie 
rozgrywa się jedna z konkurencji 
Pucharu Polski? Opowiada Da-
riusz Iwański, II pilot, nawigator 
i szef ekipy naziemnej zespołu 
Gaspolu.

– Zaczęło się trzy lata temu, 
dzięki przychylności i pomocy 
władz miasta odbyła się 

pierwsza impreza, którą 

nazwaliśmy festiwalem balono-
wym. Podobnie było w następ-
nym roku, a w tym zdecydowali-
śmy, że Rypin zostanie włączony 
w mistrzostwa.

Wystartowało 26 ekip. Zwy-
ciężył pilot Mateusz Rękaw. Nie 
udało się zrobić nocnego pokazu, 
więc kibice nie mieli możliwości 
podziwiania balonów z bliska. Te 
kolorowe kule o średnicy około 
30 metrów, podgrzewane pło-
nącym palnikiem są bardzo wi-
dowiskowe. Być może za rok uda 
się je zobaczyć.

– Latanie balonem to chyba 
najbezpieczniejszy sport lotniczy. 
Wymaga sporego doświadczenia, 
uprawiają go nieprzypadkowi 
ludzie. Nie ma w nim miejsca 

na brawurę, ważna jest przewi-
dywalność, dobre zaplanowanie 
lotu. W Polsce jak dotąd nie było 
poważniejszych wypadków, cza-
sem zdarzają się drobne stłucze-
nie, przecież lądujemy bez kół, 
niejednokrotnie z prędkością kil-
kudziesięciu kilometrów na go-
dzinę – mówi Dariusz Iwański.

Włodarze gmin powiatu ry-
pińskiego dzięki swej otwartości 
i gościnności przyciągają intere-
sujące niszowe sporty. Na po-
czątku czerwca w Skrwilnie mia-
ły miejsce Mistrzostwa Polski we 
Wspinaczce Drzewnej, teraz Ba-
lonowy Puchar Polski, ciekawe co 
przyniosą kolejne miesiące?

Jolanta Dołęgowska
fot. (JD) i nadesłane

Balony na rypińskim niebie
RYPIN  Po hucznych obchodach Dni Rypina przyszedł czas na Balonowy Puchar Polski. 27 czerwca 
kawalkada samochodów z płonącymi palnikami przejechała przez miasto. Potem były efektowne za-
wody
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Studenci-seniorzy 
odpoczną
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wąpiel-
sku cieszą się już wakacjami. 19 czerwca uczestniczyli 
w ostatnim wykładzie „Zielona apteka – rośliny, któ-
re nam służą cz. 2”.

Rypin

20 milionów zł uratuje ROTR?

Gmina Wąpielsk

Interesujący wykład wy-
głosił prof. WSG dr inż. Ceza-
ry Kościelak. Spotkanie mialo 
miejsce jak zwykle w Domu 
Kultury w Wąpielsku. Po wykła-
dzie nastąpiło podpisanie in-
deksów, a następnie uroczyste 
wręczenie dyplomów. Absol-

wenci otrzymali je wraz z gra-
tulacjami od wykładowcy WSG, 
wójta gminy Wąpielsk Dariusza 
Górskiego i sekretarza gminy 
Agnieszki Matyjasik. Zakończe-
nie roku akademickiego zwień-
czyło wspólne ognisko.

(ak), fot. nadesłane

rzyński i burmistrz miasta Paweł 
Grzybowski. Obu leży na sercu 
los spółdzielni i choć mają ogra-
niczone możliwości, zapewniają 
lobbowanie na rzecz ROTR. – My 
jako samorządy nie możemy bez-
pośrednio pomóc, jedynie bur-
mistrz może zastosować zwolnie-
nia z podatku, jeżeli ktoś się do 
niego zwróci. Już dwa lata temu 
przychodziłem tutaj i pytałem, nie 
było żadnej potrzeby pomocy. Sam 
kierowałem tutaj ludzi na staże. 
Rozmawiamy z burmistrzem, żeby 
zachęcić jeszcze inne podmioty do 
zainwestowania. Ale moim zda-
niem zabrakło tutaj powiedzenia 
prawdy. Poprzedni inwestor zoba-
czył od środka co tutaj jest, ile jest 
zobowiązań i zrezygnował – mówił 
Zgórzyński.

Rolnicy nie kryli wzburzenia. 
Padło pytanie o pensje dla kadry 
kierowniczej. W odpowiedzi Jacek 
Smoliński wytłumaczył, że wypła-
ta pensji wszystkim pracownikom 
jest warunkiem koniecznym otrzy-
mania dokumentów o niezaleganiu 
w ZUS-ie, co z kolei jest niezbędne 
w rozmowach z innymi firmami. 
Głos zabrała również przedstawi-
cielka pracowników ROTR, która 
uświadamiała zebranym, że jeśli 
spółdzielnia upadnie, blisko 250 
osób pójdzie na bezrobocie.

Samorządowcy z odsieczą
– Mam świadomość tradycji 

tego zakładu, czuję go od wielu 
lat. Ja również gościłem tu od lat. 
Pokazywano mi plany nowej szaty 
graficznej waszych produktów, wy-

glądało to imponująco. Mleczarnia 
to duma Rypina. Wiedzieliśmy od 
jakiegoś czasu, że są problemy, ale 
nie że aż takie. Ostatnie informacje 
to dla nasz szok. Wykonałem tele-
fon do prezesa sieci Lewiatan, ale 
żeby móc sprzedawać tam swoje 
produkty, trzeba je wytwarzać. Cie-
szę się, że są tutaj osoby walczące 
o tę spółdzielnię, bo trzeba zrobić 
wszystko, by nie dopuścić do upa-
dłości. Tak jak powiedział starosta, 
będziemy rozmawiać. Będziemy 
negocjować z prezesem Cedrobu. 
Miasto oczywiście zastosuje ulgi 
podatkowe. Pomożemy w ramach 
prawa. Mimo trudnej sytuacji je-
stem optymistą i wierzę, że uda 
się mleczarnię uratować – dodaje 
burmistrz Paweł Grzybowski.

Co dalej?
Choć ten optymizm raczej nie 

udzielił się zebranym rolnikom, 
to jednak nadzieja jest. Jest też 
pewien consensus. Otóż jak wyja-
śnił Jacek Smoliński, najważniejsza 
data to 5 lipca. Prawdopodobnie 
w dniach 6-7 lipca odbędzie się 
kolejne otwarte spotkanie z rolni-
kami, na którym przedstawiona 
zostanie sytuacja. Oczywiście gwa-
rancji na uratowanie mleczarni 
nadal nie ma, ale jeśli konsorcjum 
z częściowo zagranicznym kapita-
łem się nie wycofa, produkcja zo-
stanie utrzymana, uruchomione 
zostaną wypłaty zaległych należ-
ności, ROTR zyska chwilę spokoju.

Do sprawy ponownie wróci-
my.

Tekst i fot. (ak)

pięćset złotych 
dla uczniów

REGION  25 czerwca sejmik województwa przyjął nowy re-
gulamin przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach 
projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Od najbliższego roku 
szkolnego stypendysta będzie mógł otrzymać od 200 do 500 
złotych miesięcznie

Urząd marszałkowski realizuje 
obecnie trzy programy stypendial-
ne – dla uzdolnionych w zakresie 
przedmiotów ścisłych, dla uczniów 
szkół zawodowych oraz dla huma-
nistów. W przyszłym roku szkol-
nym wsparciem planuje objąć 2722 
uczniów.

– Najwyższą kwotą pomocy, 
którą będziemy przyznawać w ra-
mach trzech naszych projektów 
stypendialnych to 500 złotych mie-
sięcznie. To stawka zarezerwowana 
dla najlepszych. Warto już teraz 
przygotować się do aplikowania 
o to wsparcie, na wnioski czeka-
my do końca września – tłumaczy 
marszałek Piotr Całbecki.

W minionym roku szkolnym 
pomoc stypendialną w ramach 
projektu „Prymus Pomorza i Ku-
jaw” otrzymało 1,5 tysiąca uczniów, 

a w sumie z tego rodzaju wsparcia 
w ciągu dwóch lat skorzystało 3,2 
tysiąca młodych-zdolnych.

– To pomoc dla młodzieży, 
która dobrze radzi sobie w nauce 
z przedmiotów przyrodniczych, in-
formatycznych, matematyki, języ-
ków obcych oraz przedsiębiorczo-
ści. Wsparcie kierujemy do uczniów 
klas siódmych i ósmych szkół pod-
stawowych, wygaszanych klas gim-
nazjalnych oraz liceów, techników 
i szkół branżowych – wyjaśnia Be-
ata Krzemińska, rzecznik prasowa 
Urzędu Marszałkowskiego w Toru-
niu.

Do 622 osób, uczniów techni-
ków i szkół zawodowych, trafiło 
wsparcie stypendialne w wysokości 
od 200 do 500 złotych w ramach 
marszałkowskiego programu „Pry-
musi Zawodu Kujaw i Pomorza”.

Startuje również program  
„Humaniści na start!” przygotowa-
ny przez samorząd województwa 
z myślą o uczniach szczególnie 
uzdolnionych w zakresie nauk hu-
manistycznych.

– W przyszłym roku dofinan-
sowaniem planujemy objąć 600 
uczniów. Kwota wsparcia to od 200 
do 500 złotych miesięcznie – za-
znacza Krzemińska.

Nabory wniosków o przyzna-
nie stypendiów w ramach wszyst-
kich trzech marszałkowskich pro-
jektach stypendialnych potrwają 
do końca września. Są realizowane 
z udziałem wsparcia z naszego Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego. Szczegóły naborów można 
znaleźć na stronie www.kujawsko-
pomorskie.pl.

(ToB)

14 czerwca Polmlek potwier-
dził zerwanie rozmów na piśmie. 
Zarząd ROTR próbował także roz-
mów z innymi firmami. M. in. za-
interesowania nie było ze strony 
Mlekovity, czy OSM Sierpc. Dla tej 
pierwszej największym proble-
mem była wartość udziałów, które 
mają w spółdzielni rolnicy, a więc 
66 mln zł. Mlekovita nie chciała łą-
czyć się z ROTR na zasadzie spół-
dzielczości. Wreszcie 25 czerwca 
odbyło się spotkanie z konsorcjum, 
które jest zainteresowane inwe-
stowaniem w Rypinie. Było także 
kolejne spotkanie, gdzie przedsta-
wiciele ROTR pojechali do Polmle-
ku, ale nadal brakowało satysfak-
cjonujących ofert. Mimo trudności 
zarząd firmy robi wszystko, by ją 
utrzymać przy życiu.

Walczą o życie
– Nie możemy sobie pozwolić 

na zatrzymanie produkcji choćby 
na jeden dzień. Musimy walczyć 
o teraźniejszość i przyszłość naszej 
spółdzielni. Robimy wszystko, by 
nie dopuścić do upadłości – za-
pewnia Smoliński.

Następnie wiceprezes ROTR 
przedstawił przyjęty plan działa-
nia. Na przełomie czerwca i lipca 
miały zapaść ustalenia, a 2 lipca 
podpisana miała zostać umowa 
z inwestorem. Dzień później mia-
ły zostać zgłoszone zmiany do 
KRS, a w dniach 4-5 lipca na kon-

cie ROTR miało się pojawić 20 mi-
lionów złotych. To oczywiście za 
mało na wszystkie potrzeby, ale 
zdaniem kierownictwa zakładu je-
dyna szansa na jego utrzymanie. – 
Mamy wizję, co dalej, ale na razie 
nie mogę o niej konkretnie mówić. 
Najważniejsze dla mnie jest, że 5 
lipca ma się pojawić na naszym 
koncie 20 milionów zł. Pozwoli to 
na utrzymanie produkcji, pokry-
cie części zobowiązań. Rozsądne 
zagospodarowanie tych pieniędzy 
pozwoli nam przeżyć. Inwestor 
w zamian chce robić u nas swoje 
produkty, docelowo jak najwięcej. 
Ktoś powie, że to przedłużenie 
agonii, ale ja powiem, że to jedyna 
szansa. Gwarancji sukcesu nie ma, 
ale trzeba próbować – wyjaśnia 
Smoliński.

Wiele emocji
Im dłużej trwało spotkanie, 

tym większe były emocje. Z sali 
padały pytania przede wszystkim 
o formę i harmonogram ewentual-
nych wypłat po uzyskaniu pienię-
dzy od inwestora. To jeszcze kwe-
stia do ustalenia. Padło również 
pytanie co z prezesem Trojakow-
skim. W odpowiedzi zebrani usły-
szeli, że były już prezes przebywa 
w szpitalu. Jednocześnie Smoliński 
zapewnia, że nie ucieka od odpo-
wiedzialności za zakład.

Na spotkaniu pojawili się też 
starosta rypiński Zbigniew Zgó-

dokończenie ze str. 1
8 maja pojawiła się oferta 

wsparcia finansowego od firmy 
Polmlek. Były obietnice utrzyma-
nia produkcji i zatrudnienia oraz 
pieniędzy na wypłaty udziałów 
i należności za mleko. – Zapewniali 
o gotowości przelania 66 milionów 
złotych na pokrycie udziałów oraz 
55 milionów zł na nasze zobowiąza-
nia. Chcieli wyłączności na rozmo-
wy, co oczywiście podpisaliśmy, bo 
to niczym nie groziło. W praktyce 
oznaczałoby to, że za sumę około 
120 milionów zł byłby tu Polmlek – 
mówił w piątek do zebranych rol-
ników Jacek Smoliński.

Wycofanie Polmleku
Jaka była dalsza kolej rzeczy? 

Zgoda rady nadzorczej i walnego 
zgromadzenia na rozmowy z Polm-
lekiem, kilkudniowy audyt i przej-
rzenie dokumentacji ROTR przez 
inwestora i niestety feralnego 13 
czerwca nastąpiło zerwanie roz-
mów przez Polmlek. Na dodatek 
firma ta wysłała swoich przedsta-
wicieli do rolników będących w ry-
pińskiej spółdzielni, czego akurat 
Smoliński nie chciał komentować. 
Nieoficjalnie mówi się, że chodziło 
o przeciągnięcie dostawców mleka 
na swoją stronę. Nie jest także ta-
jemnicą, że podmiotom zewnętrz-
nym zależy na upadłości ROTR, bo 
wtedy mogłyby przejąć spółdziel-
nię za przysłowiowe grosze.
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Trochę średniowiecza,
 trochę współczesności

GMINA WĄPIELSK  XII Festyn Rycerski zorganizowany 30 czerwca przez gminę Wąpielsk przyciągnął tłum 
mieszkańców liczących na zapowiadane emocje

Dzieci brały udział w kon-
kursach, majsterkowały, bawiły 
się wielkimi klockami lego, brały 
udział w grze terenowej. Skoro 
festyn był rycerski, nie mogło 
zabraknąć Patrolu Historyczne-
go, który pod wodzą dyrektora 
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej An-
drzeja Szalkowskiego zajął część 
terenu pod średniowiecznymi 
ruinami zamku. Pojawili się kon-
ni i piesi rycerze, za nimi nadcią-
gnęli rzemieślnicy.

– Nie ma takiej drugiej gmi-
ny na terenie ziemi dobrzyńskiej 
jak Wąpielsk, gdzie byłoby więcej 
i lepiej zachowanych dworów 

i siedzib szlacheckich – pochwa-
lił gospodarzy dyrektor Szalkow-
ski. – Ale dzisiaj sięgamy do XIII 
wieku, kiedy pojawili się rycerze 
zakonu Braci Dobrzyńskich. Za-
kony były dobrodziejstwem dla 
kolejnych męskich potomków 
w rodzie, którzy nie mogli liczyć 
na schedę po rodzicach, dawały 
im szansę na splendor i chwałę – 
snuł swą opowieść Szalkowski.

Na zaproszenie wójta Dariu-
sza Górskiego na festynie gościł 
Andrzej Potoczek, prezes Kujaw-
sko-Pomorskiego Samorządowe-
go Stowarzyszenia Salutaris.

– Stowarzyszenie „Saluta-

ris” zrzesza kujawsko-pomor-
skie samorządy. Dysponujemy 
funduszem solidarnościowym, 
czyli instrumentem doraźnego, 
szybkiego wsparcia finansowego 
dla gmin i powiatów dotkniętych 
skutkami klęsk żywiołowych lub 
katastrofami. Cel działalności 
organizacji, to wzajemna pomoc 
w likwidowaniu skutków zdarzeń, 
które zagrażają życiu lub zdrowiu 
ludzi albo znacząco wpływają na 
pogorszenie ich warunków byto-
wych. Każda gmina będąca człon-
kiem corocznie wpłaca 50 groszy 
od mieszkańca, zasila nas też sa-
morząd województwa. Obecnie 
na 144 gminy w województwie 
zrzeszonych jest 54, w tym Wą-
pielsk. To jedyna w kraju i praw-
dopodobnie w Unii Europejskiej 
tego typu inicjatywa. Udzielamy 
nie tylko pomocy finansowej, ale 
też organizacyjnej i prawnej – 
mówił Andrzej Potoczek.

Festynowi towarzyszyła wy-
stawa makrofotografii Grzegorza 
Becmera. Więcej zdjęć z imprezy 
znajdziecie na naszym portalu 
rypin-cry.pl.

Tekst i fot. 
Jolanta Dołęgowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Rypin

Pasowani na przedszkolaków
Czerwiec to nie tylko koniec roku szkolnego. To także ważne uroczystości dla ma-
luchów, którzy stawiają pierwsze kroki w przedszkolach.

Dzieci 3 i 4-letnie z Przed-
szkola Miejskiego nr 2 w Rypi-
nie wreszcie dołączyły do peł-
noprawnych przedszkolaków. 
Uroczystość rozpoczęła się od 
powitania gości i przedstawie-
nia  części artystycznej, w której 
maluszki zaprezentowały swoje 
umiejętności, dając tym samym 
dowód jak dużo już potrafią. 

Były więc piosenki, wierszy-
ki,  tańce. W uroczystości po-
magały dziewczynki ze starszej 
grupy Maki prezentując cało-

roczne dokonania Chaberków. 
Wicedyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1 Barbara 
Piotrowska dokonała uroczyste-
go pasowania każdego dziecka 
na przedszkolaka, a dyrektor 
Janusz Went wręczył okoliczno-
ściowe upominki. Na pamiątkę 
tego ważnego wydarzenia, każdy 
przedszkolak otrzymał dyplom 
pasowania i słodki upominek  
od rodziców.

Tekst i fot. 
(mr)
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System nieefektywny
System nieodpłatnych po-

rad prawnych działa w Polsce od 
2016 r. Niestety, wg kontrolerów 
NIK jest nieefektywny, ponieważ 
tylko niespełna 1/4 jego możliwo-
ści została wykorzystana zgodnie 
z przeznaczeniem. Nie przyczynił 
się też znacznie do eliminowa-
nia nierówności w dostępie do 
profesjonalnej pomocy prawnej. 
Jednocześnie koszt jednej pora-
dy wynosił od nieco ponad 100 zł 
do ponad 3 tysięcy 300 zł. Koszty 
te poniósł Skarb Państwa, ponie-
waż dla obywateli porady prawne 
były nieodpłatne. Kontrolą objęto 
Ministerstwo Sprawiedliwości, 13 
starostw powiatowych i 5 miast 
na prawach powiatu. Dotyczyła 
ona 2016 i pierwszej połowy 2017 
r. (powiat wąbrzeski nie był objęty 
kontrolą – przyp. red.)

We wszystkich powiatach 
uruchomiono łącznie 1524 punk-
ty nieodpłatnej pomocy praw-
nej, w których osoby uprawnione 
mogą uzyskać pomoc profesjo-
nalnego prawnika w niektórych 
kategoriach spraw. Jednak kon-
trola NIK wykazała, że Polacy nie 
korzystają z finansowanych przez 
państwo porad prawnych. Prze-
ciętnie w jednym dniu pracy ta-
kiego punktu udzielona została 
jedna porada, która najczęściej 
trwała nie więcej niż godzinę. Tym 
samym zaledwie jedna czwarta 
czasu pracy punktów npp (nieod-
płatnej pomocy prawnej – przyp. 
red.) została wykorzystana zgod-
nie z przeznaczeniem. 

Co stwierdza raport?
Według NIK, niska efektyw-

ność npp wynika z niedopaso-
wania organizacji systemu do 
potrzeb społecznych, które nie 
zostały zbadane na etapie jego 
tworzenia. Powoduje to, że pomoc 
ta nie jest dostępna dla osób, któ-
re faktycznie jej potrzebują, a nie 

spełniają wymogów ustawy. Niska 
frekwencja w punktach nieodpłat-
nej pomocy prawnej jest także 
spowodowana brakiem informacji 
o możliwości skorzystania z takiej 
pomocy. Kontrola wykazała także, 
że w Polsce brakuje edukacji praw-
nej. W wielu przypadkach osoby 
potrzebujące pomocy nie mają 
świadomości, że ich problem wy-
maga konsultacji z prawnikiem.

Do uzyskania pomocy upraw-
nione były niektóre grupy społecz-
ne: osoby korzystające z pomocy 
społecznej, posiadacze Karty Du-
żej Rodziny, osoby starsze (po-
wyżej 75 roku życia), później tak-
że osoby wieku 65 – 74 lata oraz 
młodsze niż 26 lat, nie posiadają-
ce KDR oraz osoby w sytuacjach 
nadzwyczajnych.  Mimo krótkie-
go okresu funkcjonowania tego 
systemu potwierdziły się wątpli-
wości co do braku skuteczności 
przyjętych rozwiązań (zgłaszane 
już podczas prac nad projektem 
ustawy). Wprowadzane w tym 
czasie rozszerzenie grupy upraw-
nionych z ok. 3,1 mln do ok. 21 mln 
osób nie spowodowało pełnego 
wykorzystania możliwości stwo-
rzonego systemu. Organizacja sie-
ci 1524 punktów npp działających 
przez około 20 godzin w tygodniu 
i wynagradzanie za gotowość do 
udzielania porad od początku bu-
dziły pytania o racjonalność wy-
datków finansowanych z budżetu 
państwa. Temat podejmowały 
media, posłowie składali interpe-
lacje, a w maju 2016 r. Sejmowa 
Komisja ds. Kontroli Państwowej 
rekomendowała NIK przeprowa-
dzenie kontroli.

Co wynika z kontroli?
Przygotowanie przez Ministra 

Sprawiedliwości ustawy nie zosta-
ło poprzedzone badaniami umoż-
liwiającymi oszacowanie poziomu 
popytu na takie poradnictwo, 
w szczególności w odniesieniu do 

założonych grup osób uprawnio-
nych. Po konsultacjach publicz-
nych minister uwzględnił tylko 
część uwag, m.in. rozszerzył krąg 
beneficjentów o posiadaczy Karty 
Dużej Rodziny i osoby znajdujące 
się w sytuacji nadzwyczajnej. Przy 
dalszych pracach nad ustawą rów-
nież nie analizowano potrzeb spo-
łecznych ani szacowanych kosz-
tów możliwych rozwiązań. Brak 
oszacowania popytu uniemożliwił 
też rzetelną weryfikację założeń 
o funkcjonowaniu i finansowaniu 
1524 punktów npp, czynnych co 
najmniej 20 godzin tygodniowo.

W raporcie NIK-u czytamy, 
iż w 2017 r., analizując dane licz-
bowe, Minister Sprawiedliwości 
stwierdził, że z możliwości uzy-
skania pomocy skorzystało ok. 
2-3% uprawnionych i na tej pod-
stawie ocenił, że system jest nie-
efektywny. W dalszym ciągu nie 
podjął jednak próby oszacowania 
zapotrzebowania na nieodpłatną 
pomoc, m. in. w oparciu o dane 
o osobach, którym odmówiono 
pomocy. Nie zostały też w pełni 
zidentyfikowane bariery w dostę-
pie do tej formy pomocy, w tym 
dotyczące niskiego stopnia świa-
domości prawnej obywateli czy 
ograniczonej skuteczności dzia-
łań informacyjnych. Mimo tezy 
o nieefektywności funkcjonujące-
go systemu, wnioski nie zakłada-
ły zmiany modelu finansowania 
gotowości do udzielania pomocy, 
a koncentrowały się na rozszerza-
niu kręgu beneficjentów i zakresu 
udzielanej pomocy.

W ocenie NIK system nieod-
płatnej pomocy prawnej w bardzo 
ograniczonym zakresie przyczynił 
się do eliminowania nierówności 
w dostępie do profesjonalnej po-
mocy prawnej jeszcze na etapie 
przedsądowym. Wybór modelu 
funkcjonowania tego systemu nie 
został dokonany w oparciu o rze-
telną analizę potrzeb społecznych 
oraz możliwości ich zaspokojenia 
w ramach przewidzianych na ten 
cel środków.

Niewykorzystany potencjał
Zainteresowanie możliwością 

uzyskania nieodpłatnej pomocy 
było dotychczas niewielkie. W kon-
sekwencji 3/4 potencjału systemu 
nie zostało wykorzystane zgodnie 
z przeznaczeniem. Według danych 
Ministerstwa Sprawiedliwości 
w 2016 r. we wszystkich punktach 
npp udzielono 443 tys. 804 porady. 
Przeciętnie na jeden punkt przy-

padła jedna porada dziennie. Na 
terenie powiatów, w których zo-
stała przeprowadzona kontrola, 
największą liczbę porad odnoto-
wano w punktach utworzonych 
przez miasto Kielce, w których 
udzielono prawie pięć razy więcej 
porad niż w punktach utworzo-
nych przez powiat grudziądzki.

Kto korzystał z pomocy?
Zgodnie z raportem najczę-

ściej pomocy szukały osoby młod-
sze niż 26 lat i starsze niż 65 lat 
(ponad 70%), posiadacze Karty 
Dużej Rodziny (nieco poniżej 10%), 
osoby w sytuacji kryzysowej (ok. 
4%). W kontrolowanych powiatach 
najczęściej pomoc polegała na po-
informowaniu o obowiązującym 
stanie prawnym, przysługujących 
uprawnieniach i obowiązkach 
oraz na wskazaniu sposobu roz-
wiązania problemu prawnego. 
Najrzadziej udzielana była pomoc 
w sporządzaniu projektów pism 
i wniosków. 

W ponad połowie przypadków 
czas poświęcony na udzielenie 
porady nie przekraczał 30 minut. 
W takim czasie beneficjenci mogli 
uzyskać jedynie informację praw-
ną. Potwierdzili to również na-
ukowcy podczas panelu, jaki odbył 
się w NIK w połowie ubiegłego 
roku. Według  ekspertów uzy-
skanie rzetelnej pomocy prawnej 
musi trwać co najmniej godzinę.

Finansowanie systemu npp 
i koszty udzielonych porad
W latach 2016 i 2017 (do li-

stopada włącznie) na utworzenie, 
utrzymanie punktów porad praw-
nych oraz na honoraria dla praw-
ników wszystkie powiaty otrzy-
mały z budżetu państwa łącznie 
180 mln 343 tys. zł. Kontrolowane 
przez NIK jednostki wydały w 2016 
r. i pierwszej połowie 2017 r. łącz-
nie ponad 5 mln 600 tys. zł. Pie-
niądze te prawie w całości zostały 
przeznaczone na wynagrodzenia 
prawników oraz dotacje dla orga-
nizacji pozarządowych udzielają-
cych porad. Jedynie 3% tej kwoty 
wydano na pokrycie kosztów ob-
sługi biur.  Prawnicy byli wynagra-
dzani za każdą godzinę gotowości, 
a nie za konkretną liczbę udzielo-
nych porad.

Według danych Ministerstwa 
Sprawiedliwości w 2016 r. śred-
ni koszt jednej porady wyniósł 
ponad 202 zł. Na terenie powia-
tów objętych kontrolą, w 2016 r. 
i pierwszej połowie 2017 r. koszt 
ten wahał się od nieco ponad 100 

zł w Kielcach do ponad 3 tys. 300 
zł w powiecie grudziądzkim. Tak 
wielka różnica wynika z liczby po-
rad udzielonych w poszczególnych 
punktach pomocy (im więcej po-
rad, tym mniejszy koszt jednost-
kowy). Jednostkowe koszty były 
wyższe o prawie 50 zł w punktach 
prowadzonych przez organizacje 
pozarządowe.

Bez wątpienia na liczbę udzie-
lanych porad, a co za tym idzie na 
koszty ich udzielania, znaczący 
wpływ ma informacja o możliwo-
ści uzyskania takiej porady i miej-
scu, gdzie taki punkt się znajduje. 
W kontrolowanych powiatach sta-
rostowie i prezydenci miast udo-
stępniali informacje o lokalizacji 
i czasie pracy punktów w Biulety-
nach Informacji Publicznej i w in-
ternecie. Korzystali także z ulotek, 
plakatów oraz pomocy lokalnych 
mediów. Działania te miały jednak 
charakter jednorazowy.

W czasie kontroli przeprowa-
dzono badanie ankietowe wśród 
osób, które skorzystały z npp. 
Zapytano m.in. o źródła informa-
cji o punktach porad. Tylko 6,4 % 
pytanych odpowiedziało, że wie-
dzę o tej formie pomocy zdobyło 
w internecie, co świadczy o niskiej 
skuteczności tego sposobu komu-
nikacji z osobami uprawnionymi 
do korzystania z nieodpłatnej po-
mocy prawnej. Najczęściej o moż-
liwości uzyskania npp ankietowa-
ni dowiadywali się od znajomych 
(34%), w ośrodku pomocy społecz-
nej (prawie 28%), w urzędzie mia-
sta/gminy (21,5%), z prasy (ok. 10%), 
ze strony internetowej starostwa 
(ok. 6%).

 W ocenie NIK zarówno 
Minister Sprawiedliwości jak i po-
zostałe jednostki objęte kontrolą 
nie podejmowały zróżnicowanych 
działań, mających na celu dotarcie 
z informacją do jak najszerszego 
grona beneficjentów. W myśl usta-
wy o nieodpłatnej pomocy, organy 
administracji publicznej zobowią-
zane są do edukacji prawnej spo-
łeczeństwa. O celowości takich 
działań najlepiej świadczą wyniki 
ankiety przeprowadzonej w czasie 
kontroli NIK wśród 157 prawników 
udzielających nieodpłatnych po-
rad. Ponad 84 procent odpowiedzi 
wskazuje na niewystarczający albo 
bardzo niski poziom świadomości 
prawnej osób korzystających z ich 
usług.

Krzysztof Zaniewski
fot. ilustracyjne

Bezpłatna pomoc 
prawna pod lupą nik-u

POWIAT  Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport oceniający sposób realizacji oraz skuteczność po-
mocy prawnej, finansowanej przez Skarb Państwa. Raport krytycznie podsumowuje tę formę działań w skali 
kraju
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Niepełnosprawni bez limitu do rehabilitacji

1 lipca weszły w życie przepisy, na podstawie których osoby 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają być przyjmo-
wane poza kolejnością w poradniach specjalistycznych, szpita-
lach i aptekach. Zniesione zostały ponadto limity � nansowania 
przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udziela-
nych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ko-
nieczne jest okazanie dokumentu, czyli orzeczenia o znacznym 
stopniu niepełnosprawności. Wydają je wojewódzkie i powia-
towe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz 
MON, MSWiA, ZUS i KRUS.

Złóż wniosek o „500 plus” i „Dobry start” 

Od początku lipca drogą elektroniczną (lub poprzez 

bankowość elektroniczną) można składać wnioski 

o przyznanie świadczeń: „500 plus” i „Dobry start” 

(300 zł jednorazowej wyprawki szkolnej). Wystar-

czy wejść na stronę internetową empatia.mrpips.

gov.pl. Drogą tradycyjną wnioski będzie można 

złożyć od 1 sierpnia. Jak zapewnia resort rodziny, 

pracy i polityki społecznej te osoby, które złożą 

wnioski w lipcu lub sierpniu, powinny otrzymać 

pieniądze do końca września.

Więcej pieniędzy na zdrowie

Rząd zdecydował o zwiększeniu środków na ochronę 
zdrowia. Docelowo w 2024 roku wydatki mają osiągnąć 
poziom 6 proc. PKB. To zmiana w stosunku do poprzedniej 
propozycji. Wcześniej taki poziom miał zostać osiągnię-
ty w 2025 roku. Nowe przepisy są efektem porozumienia 
podpisanego przez ministra zdrowia z Porozumieniem 
Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Le-

karzy w lutym tego roku.

Będzie opłata emisyjna od paliw

Kilka dni temu Senat RP bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o biokompo-nentach i biopaliwach ciekłych. Nowe prze-pisy wprowadzają m.in. opłatę emisyjną od paliw. Wyniesie ona 80 zł od każdego 1 tys. litrów paliwa, który tra�  na rynek. Zgro-madzone środki mają być przeznaczone na � nansowanie projektów związanych z roz-wojem elektromobilności w Polsce.

Od października bez dowodu rejestracyjnego

Minister cyfryzacji Marek Zagórski podpisał komunikat, zgodnie 
z którym od 1 października kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą 
dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC. W przypadku kontroli, 
potrzebne informacje funkcjonariusze znajdą się w Centralnej Ewi-
dencji Pojazdów i Kierowców. Prowadzący pojazd nadal musi mieć 
przy sobie prawo jazdy i dowód osobisty. Dowód rejestracyjny wciąż 
pozostaje obowiązującym dokumentem niezbędnym przy załatwianiu 
formalności m.in. w stacjach kontroli pojazdów, przy sprzedaży auta 
lub podczas zagranicznego wyjazdu. 

Strefa ekonomiczna bez ograniczeń

30 czerwca weszła w życie ustawa o wspiera-
niu nowych inwestycji. Zgodnie z jej zapisami, 
cały obszar kraju jest objęty tzw. strefą eko-
nomiczną. Z jej przywilejów mają korzystać, 
oprócz dużych, także mikro, małe oraz średnie 
� rmy. Chodzi np. o zwolnienia podatkowe dla 
inwestorów na 10-15 lat. Dodatkowe punkty 
będą przyznawane np. za lokalizację w powiecie 
o wysokiej stopie bezrobocia.

Wsparcie na tworzenie grup producentów

Od 30 lipca do 14 września w oddziałach regionalnych ARiMR 
można składać wnioski o przyznanie wsparcia na „Tworzenie grup 
producentów i organizacji producentów”. Pomoc jest kierowana do 
nowych grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wy-
łącznie osoby fizyczne. Ponadto o wsparcie mogą ubiegać się grupy 
producentów, które m.in.: zostały uznane przez dyrektora oddziału 
regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego oraz które za-
deklarują realizację planu biznesowego w trakcie trwania 5-letniego 
okresu wsparcia. Pomocy nie można otrzymać na tworzenie grup pro-
ducentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobio-
wego i jego podrobów. Wysokość wsparcia wynosi 10 proc. przychodów 
netto w pierwszym roku, a w następnych kolejno – 8 proc., 6 proc., 
5 proc. i 4 proc. (w piątym roku). Wniosek należy złożyć osobiście lub 
przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.
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Słońce da wodę

Zanim przyjdzie zaraza

Susza daje się we znaki zwierzętom, które przeby-
wają na pastwiskach. Jednym z ciekawych sposobów 
szybkiego napełniania poideł są pompy solarne.

Wielkopolska znana jest z upraw ziemniaków. Od 2012 
roku prowadzi się tam nietypową obserwację upraw 
przy pomocy stacji meteorologicznych oraz programu 
komputerowego, który analizuje dane i podpowiada 
rolnikom co robić, by plony były jak najwyższe.

Prawo

Prawo

Zaproszenie

Rzepak oddamy i w święta 

Łatwiej o rejestrację?

Dbajmy o pszczoły, 
kosztujmy miód

W tym roku wprowadzono zakaz handlu w niedziele. Wyjątkiem ma być skup 
zbóż i rzepaku, prowadzony nawet w święta. 

Konieczność dojeżdżania do okręgowych stacji bada-
nia pojazdami powyżej 3,5 tony utrudniła życie rolni-
kom. Samorząd domagał się zmiany tych przepisów 
i zdaje się, że coś wskórał. 

Za nieco ponad miesiąc Zarzeczewo pod Włocław-
kiem stanie się miodową stolicą naszego regionu. 
Cykliczna impreza to jedna z form promocji pszcze-
larstwa oraz okazja dla pszczelarzy, by wymienić się 
doświadczeniami.

Nowinki

Technologia

Wirus na Lubelszczyźnie
ASF  Minione dni przyniosły nowe, niepokojące informacje 
dotyczące przypadków afrykańskiego pomoru świń. Lekarze 
weterynarii informują o kolejnych przypadkach choroby w go-
spodarstwach rolnych

Pompa solarna nie potrzebu-
je podłączenia do sieci elektrycz-
nej. To rozwiązanie jest często 
stosowane w krajach, gdzie pa-
stwiska są rozległe. Maksymalny 
osiąg takiej pompy to ok. 50 li-
trów na minutę. Warunkiem jest 
bezchmurna pogoda. Przy gorszej 
aurze ogniwa generują prąd, któ-
ry pozwala wypompować z ziemi 
ok. 4 litrów wody na minutę. Na 
Zachodzie dostępne są proste do 
montażu zestawy solarne. Można 

kupić także obszerne balony na 
wodę, wykonane z twardej gumy. 
Każdy mieści 10 tys. litrów. Wy-
starczy raz przywieźć wodę na 
pastwisko, a pompa zatroszczy 
się o jej równomierną dystrybu-
cję. 

W krajach Ameryki Południo-
wej farmerzy montują ogniwa fo-
towoltaiczne z pompą na kółkach 
i dzięki systemowi węży nawad-
niają pola. 

(pw)

Dwa lata temu w okolice Piły 
zakupiono sześć polowych stacji 
meteorologicznych. Mierzą one 
temperaturę, wilgotność względ-
ną czy sumę opadów. Dane zbie-
rane są od dnia wschowów aż do 
zbiorów. Następnie trafiają do 
programu komputerowego Neg-
Fry, a ten podejmuje decyzję, 
kiedy najlepiej rozpocząć zabiegi 
na polu. W praktyce okazało się, 
że wielkopolscy rolnicy w trakcie 

sezonu potrafią zmniejszyć liczbę 
zabiegów na ziemniakach o 1-2. To 
oznacza oszczędności.

Program komputerowy, 
o którym mowa, służy do wcze-
snego ostrzegania przed zarazą 
ziemniaczaną. Niestety, w stosun-
ku do innych niebezpieczeństw – 
jak np. stonka ziemniaczana – nie 
ma już większego zastosowania. 

(pw), fot. ilustracyjne

Informację na temat skupu 
w niedziele i święta podał nowy 
minister rolnictwa i rozwoju wsi 
Jan Krzysztof Ardanowski. Decyzję 
uzgodniono z resortem rodziny, 
pracy i polityki społecznej oraz 

Głównym Inspektorem Pracy. Ta 
ostatnia instytucja ma prawo kon-
trolowania podmiotów gospodar-
czych w celu stwierdzenia, czy nie 
łamią zakazu handlu w niedziele. 
Zakaz ten nie dotyczy zbóż, bura-

ków cukrowych, owoców, warzyw 
lub mleka surowego. Do tego gro-
na dołączył rzepak. W czasie żniw 
liczy się szybkość skupu, by płody 
rolne nie traciły na jakości. 

(pw)

„Podróż pojazdem wolnobież-
nym do oddalonej często o kilka-
dziesiąt kilometrów stacji jest kosz-
towna i spowalnia ruch drogowy” 
– argumentowała Krajowa Rada 
Izb Rolniczych. 

Wiele wskazuje na to, że rol-
nicy doczekają się zniesienia tych 
niekorzystnych przepisów. W Mini-
sterstwie Infrastruktury opracowy-

wane są obecnie zmiany w ustawie 
Prawo o ruchu drogowym i kilku in-
nych. Nowelizacja ma wprowadzić 
możliwość przeprowadzania badań 
technicznych ciągników rolniczych 
i ich przyczep w infrastrukturze 
innej niż stacja kontroli pojazdów. 
Urzędnicy chcą, by ciągniki mogły 
być badane w zwykłych stacjach 
kontroli, które jednak spełnią od-

powiednie normy. 
„W opinii resortu infrastruktu-

ry, poziom bezpieczeństwa użytko-
wania tych pojazdów polepszy się 
na skutek zwiększenia dla nich do-
stępności badań technicznych po-
przez umożliwienie przeprowadza-
nia tych badań przez odpowiednio 
wykwalifikowanych diagnostów, 
przy użyciu mobilnego wyposaże-
nia, spełniającego standardy prze-
widziane w stosownych przepisach 
wykonawczych oraz w infrastruk-
turze innej niż stacja, zapewniającej 
możliwość przeprowadzenia tych 
badań na poziomie nie mniej pro-
fesjonalnym niż na stacji kontroli 
pojazdów” – czytamy w komuni-
kacie resortu infrastruktury.

(pw)

„Miodowe lato” w tym roku 
odbędzie się 12 sierpnia między 
10.00 a 17.00 w Zarzeczewie, 

gdzie mieści się jeden z od-
działów Kujawsko-Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolnicze-

go. Podczas imprezy promowa-
ny będzie miód oraz produkty 
pszczelarskie. To także oka-
zja do uświadomienia gościom 
ogromnej roli owadów zapy-
lających w przyrodzie oraz ich 
znaczenia w produkcji żywności. 
Do Zarzeczewa przyjeżdżają nie 
tylko pszczelarze z Kujaw i Po-
morza, ale i z innych regionów 
Polski. W zeszłym roku można 
tam było skosztować np. miodu 
z Podhala. 

Dla fachowców w dziedzi-
nie pszczelarstwa równolegle 
do wystaw dostępne będą szko-
lenia i konferencje. Tematy to 
m.in. ochrona rodzin pszczelich 
przed chorobami i pestycydami 
czy życie pszczelej rodziny. 

„Miodowemu latu” towa-
rzyszy także konkurs na „Miód 
Sezonu”. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Choroba obecnie koncentru-
je się na Lubelszczyźnie. To tam 
odnotowano większość ostatnich 
ognisk ASF. Pojawiają się zarów-
no w małych gospodarstwach, jak 
i tych większych. 24 czerwca ASF 
wykryto w gospodarstwie, gdzie 
utrzymuje się 591 świń. Zgodnie 
z prawem, zostały one zlikwidowa-

ne. Jeszcze większą stratę poniósł 
gospodarz z gminy Dębowa Kłoda, 
który utrzymywał 1240 świń. Te lo-
kalne tragedie pokazują, jak wielkie 
ryzyko niesie ze sobą wirus.

Całe szczęście w ostatnich 
dniach nie odnotowano przypad-
ków ASF na Mazowszu. Choro-
ba może więc do nas nie dotrzeć 

i trzymajmy za to kciuki. Rozwija 
się za to świetnie w Rumunii, gdzie 
warunki utrzymywania zwierząt 
w gospodarstwach są na niższym 
poziomie niż u nas. Przez kilka 
tygodni w jednym rumuńskim 
okręgu zarejestrowano 38 nowych 
ognisk.

(pw)
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Zaoszczędź czas przed wakacjami
Coraz więcej urzędowych spraw można załatwić z domu – bez kolejek i straty 
czasu. Wystarczy mieć dostęp do internetu i tzw. profil zaufany. To szczególnie 
przydatne przed wakacjami, kiedy organizacja wyjazdu pochłania większość cza-
su, a na wizyty w urzędach nie macie ochoty. Zaoszczędzone godziny lepiej po-
święcić rodzinie i polowaniu na najlepsze turystyczne okazje.

W tej rubryce adwokat Anna 
Krawczyk-Koźmińska, prowadzą-
ca Kancelarię Adwokacką w Wą-
brzeźnie (ulica Wolności 4, tel. 
663 018 891), w formie przystęp-
nych pytań i odpowiedzi przybli-
ża Czytelnikom zawiłości prawa. 

– Możliwe jest rozliczenie 
majątku osób, które nie zawar-
ły małżeństwa?

– Konkubenci czy też part-
nerzy, to osoby pozostające ze 
sobą w nieformalnym związku. 
Mimo że nie zawarli małżeństwa, 
to po ustaniu związku mają rów-
nież prawną możliwość rozlicze-
nia majątku, którego dorobili się 
podczas prowadzenia wspólnego 
gospodarstwa domowego, cho-

ciaż jest to znacznie bardziej 
skomplikowane niż w przypadku 
małżonków.

– Czy rozliczenie majątku 
konkubentów przebiega tak 
samo jak rozliczenie majątku 
małżonków?

– Nie. Małżonkowie po za-
kończeniu małżeństwa – roz-
wodzie - mogą złożyć do właści-
wego sądu rejonowego (wydział 
cywilny) wniosek o podział ma-
jątku wspólnego, który podlega 
opłacie w wysokości 1 tys. zł. 
W postępowaniu nieprocesowym 
sąd decyduje o tym, co wchodzi-
ło w skład majątku małżonków 
i jaką poszczególne rzeczy lub 
nieruchomości mają wartość. 

Najczęściej robi to w oparciu 
o opinię biegłego. 

– Jeżeli konkubinat podob-
ny jest do małżeństwa, to kon-
kubenci po zakończeniu związ-
ku mogą też złożyć identyczny 
wniosek?

– Nie. Wyłącznie małżeń-
stwo jest instytucją chronio-
ną prawnie. Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy, który reguluje te 
kwestie, przewiduje wyłącznie 
podział majątku małżonków. 
Konkubenci czy partnerzy nie 
formalizując swojego związku 
muszą liczyć się z utrudnieniami 
w kwestii wzajemnych rozliczeń, 
gdy związek taki dobiegnie koń-
ca.

– Po zakończeniu związku 
konkubenci nie mogą w ogóle 
podzielić majątku, którego do-
robili się wspólnie, nawet jeżeli 
związek taki trwał kilkanaście 
lat, a majątek jest znaczny?

– Aż tak źle nie jest. Jednak 
wzajemne rozliczenie po zakoń-
czeniu takiego związku jest po 
pierwsze trudniejsze, a po drugie 
zwykle nie udaje się przeprowa-
dzić go w jednym postępowaniu.

– Jak wygląda to w prakty-
ce?

– W orzecznictwie wypraco-
wano kilka sposobów, jak można 
dokonać wzajemnych rozliczeń 
partnerów. Niestety, w odróż-
nieniu od dzielenia majątku 
małżonków, nie można udzielić 
jednoznaczniej odpowiedzi, jak 
to należy zrobić w przypadku 
konkubentów, ponieważ może 
się okazać, że do rozliczenia po-
szczególnych rzeczy nabytych 
w czasie trwania takiego związku 
konieczne będzie przeprowadze-
nie kilku procesów i postępowań 
nieprocesowych. Z mojego do-
świadczenia wynika, że najczę-
ściej rozliczenie konieczne jest 
w sytuacji, gdy dana rzecz kupo-
wana jest przez jednego z kon-
kubentów, a drugi dokłada do 
zakupu uzgodnioną kwotę. Przy-
kładowo, jeden z partnerów ku-
puje samochód za 40 tys. zł i re-
jestruje go na własne nazwisko, 
a drugi dokłada do tego zakupu 

10 tys. zł. Nie staje się on przez 
to właścicielem, zatem nie moż-
na przeprowadzić sprawy o znie-
sienie współwłasności, może on 
jednak pozwać partnera o zwrot 
kwoty z tytuły bezpodstaw-
nego wzbogacenia. Gdyby jed-
nak ci sami partnerzy kupili na 
współwłasność działkę, na której 
planowali wybudować dom, to 
przydzielenie jej jednemu z nich 
wymagałoby złożenia odrębnego 
wniosku o zniesienie współwła-
sności. Najtrudniejsze są jednak 
sprawy, gdy na działce jednego 
z konkubentów budowany jest 
od podstaw dom bądź przepro-
wadzany jest generalny remont, 
a później dochodzi do rozstania. 
Pomagałam już kilku klientom 
w takiej sytuacji odzyskać zain-
westowane pieniądze i z mojego 
doświadczenia wynika, że są to 
sprawy niezwykle trudne i bez 
pomocy fachowego pełnomoc-
nika niezmiernie trudno byłoby 
wygrać tego typu sprawę. Jednak 
powierzając ją doświadczonemu 
prawnikowi mamy dużą szansę 
na wygranie i odzyskanie pie-
niędzy – oczywiście jeżeli dys-
ponujemy również dowodami na 
poparcie swoich racji.

adw. Anna 
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

1. Załóż profil zaufany, 
każdy powinien go mieć
Chcesz załatwiać sprawy 

urzędowe online? Bardzo dobra 
decyzja! Załóż profil zaufany, to 
bezpłatne narzędzie, dzięki któ-

remu możesz potwierdzać swo-
ją tożsamość w internecie (służy 
jako twój elektroniczny podpis). 
Można nazwać go kluczem, który 
otwiera drogę do urzędów onli-
ne. https://obywatel.gov.pl/zaloz-

profil-zaufany
2. Sprawdź, czy twój 
paszport jest gotowy
Dokument możesz odebrać 

w terminie 30 dni od złożenia 
wniosku, jednak zazwyczaj jest 

gotowy wcześniej. Dlatego warto 
sprawdzić online, czy można ode-
brać go z urzędu, który przyjmo-
wał wniosek. Co jest potrzebne? 
Potwierdzenie złożenia wniosku 
o paszport. Na potwierdzeniu 
znajdziesz numer twojej sprawy. 
https://obywatel.gov.pl/wyjaz-
d-za-granice/sprawdz-czy-twoj-
paszport-jest-gotowy

3. Zamów Europejską Kartę 
Ubezpieczenia Zdrowotnego
 (EKUZ) przez internet.
Planujesz wakacje, pracę lub 

naukę za granicą? Obawiasz się, 
czy w razie choroby lekarze uzna-
ją twoje ubezpieczenie zdrowot-
ne? Teraz bez stania w kolejkach 
możesz zamówić kartę EKUZ 
(Europejska Karta Ubezpieczenia 
Zdrowotnego) przez internet. To 
banalnie proste. https://obywa-
tel.gov.pl/wyjazd-za-granice/eku-
z-wniosek-o-europejska-karte-
ubezpieczenia-zdrowotnego

4. Sprawdź swoje 
punkty karne
Jesteś kierowcą? Przed wyjaz-

dem w trasę warto sprawdzić, czy 
posiadasz na swoim koncie punk-
ty karne. Nie trzeba wybierać się 
z tym do komisariatu policji, wy-
starczy dostęp do internetu i kil-

ka kliknięć. Za pomocą usługi sys-
temu CEPiK2.0 uzyskasz dostęp 
do aktualnych danych z ewidencji 
kierowców. https://obywatel.gov.
pl/kierowcy-i-pojazdy/punkty-
karne-ile-mam-punktow-kar-
nych-za-mandaty

5. Sprawdź autobus, 
którym jedziesz na wakacje.
Chcesz sprawdzić autokar, 

którym twoje dzieci pojadą na 
wycieczkę lub na wakacyjną wy-
prawę? Chcesz mieć pewność, że 
pojazd jest bezpieczny? Skorzy-
staj z usługi Bezpieczny Autobus. 
Dzięki niej uzyskasz bezpłatny 
dostęp do aktualnych danych 
z państwowego rejestru. Usługa 
pozwala sprawdzić podstawowe 
informacje o wybranym autobu-
sie lub autokarze. Na przykład: 
czy ma ważne obowiązkowe ba-
danie techniczne, czy ma ważne 
obowiązkowe ubezpieczenie OC, 
czy jest wyrejestrowany albo kra-
dziony, jego dane techniczne – na 
przykład liczbę miejsc w autobu-
sie, stany licznika z badań tech-
nicznych. https://obywatel.gov.
pl/kierowcy-i-pojazdy/sprawdz-
autobus

Ministerstwo Cyfryzacji
fot. pixabay/ilustracyjne

Kilka pytań o… rozliczenie konkubentów
ADWOKAT RADZI  Czy możliwy jest podział majątku w związku nieformalnym? O tym przeczytacie 
w dzisiejszym odcinku naszego cyklu
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Malarstwo 

Warsztaty w plenerze 
W dniach 23-26 sierpnia planowany jest Miejski Ple-
ner Malarski organizowany przez Wąbrzeski Dom 
Kultury. Zwieńczeniem trzydniowego spotkania przy 
sztalugach, prowadzonego przez artystę malarza An-
drzeja Sobczyka, będzie wystawa poplenerowa.

 Lipno
 W czwartek 5 lipca o 10.00 Miejskie Centrum Kulturalne zorganizuje 

przed kinem Nawojka turniej w grę FIFA 2017. Wstęp wolny. Zapisy przed 
zawodami. 

 31 sierpnia w parku miejskim w Lipnie po raz jedenasty zostanie zor-
ganizowany festiwal muzyczny „Lipa”. Zespoły, które w tym roku chciałyby 
zaprezentować się przed lipnowską publicznością i wziąć udział w części 
konkursowej, mogą wysyłać swoje zgłoszenia. Formularz jest dostępny na 
stronie www.zielonalipa.pl. Festiwal jest dofinansowany przez kujawsko-
pomorski urząd marszałkowski.

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

pinowskim w Szafarni, zorganizuje cykl wakacyjnych koncertów chopinows-
kich w niedzielę o 12.15. Rozbrzmiewać będzie przede wszystkim muzyka 
Fryderyka Chopina. Zagrają wybitni artyści z polski i z zagranicy. Recitale 
połączone będą z odczytaniem fragmentów Kuriera Szafarskiego – listów 
kompozytora, pisanych w formie gazety. Koncerty stanowią okazję do poz-
nania historycznych szczegółów, anegdot, ciekawostek z pobytu Fryderyka 
Chopina w Szafarni. Bilety kosztują 10 zł.

 Wąbrzeźno
 Od 5 lipca w WDK można oglądać wystawę fotograficzną Katarzyny Piłat 

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

 8 lipca o godzinie 10.00 odbędzie się wąbrzeska Biesiada Seniorów. 
Tego dnia scena będzie należała do zespołów wokalnych, wokalno-instru-
mentalnych, zespołów folklorystycznych, kapel ludowych i podwórkowych. 
Regulamin wraz z kartą zgłoszenia znajduje się na stronie www.wdkwabrzez-
no.pl oraz w dziale animacji kultury WDK. 

 22 lipca od godz. 10.00 klasyczna motoryzacja ponownie zagości 
na wąbrzeskim rynku. A wszystko to za sprawą Wystawy Zabytkowych 
Pojazdów„18+”, organizowanej po raz kolejny przez Wąbrzeski Dom Kultury. 
Wszyscy właściciele pojazdów zabytkowych zarejestrowani w Biurze Orga-
nizacyjnym WDK do 16 lipca otrzymają pamiątkowe gadżety oraz zostaną 
zaproszeni do uczestnictwa w rajdzie. Wpisowe 5 zł. Zapisy oraz bliższe infor-
macje w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24 lub drogą 
mailową: animacja@wdkwabrzezno.pl.

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

 Rypin
 9 lipca w RDK ruszają warsztaty filmowe dla dzieci. To zajęcia bezpłatne 

dla najmłodszych (6-12 lat), którzy chcą poznać pracę reżysera, operato-
ra, tajniki tworzenia scenariusza, wcielić się w aktora, pracować na planie 
filmowym. Zapisy są przyjmowane w sekretariacie domu kultury. 

 W sobotę 25 sierpnia na placu przy ul. Nowy Rynek w Rypinie zagrają 
rockowe kapele, w ramach szóstej edycji festiwalu „Riff Master”. Gwiazdą 
wieczoru będzie Leniwiec. Zespół pochodzi z Jeleniej Góry. Wykonuje muzykę 
z pogranicza punk-rocka, reggae i ska. Grupa wylansowała takie przeboje 
jak: „Piosenka dla zapowietrzonego” czy „Droga”. W 2013 roku ukazał się 
album „Rozpaczliwie wolny”, w którym muzycy wykorzystali teksty Edwarda 
Stachury. Dorobek Leniwca zamyka krążek „Raj” z 2016 roku. 

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

 Brodnica
 8 lipca o 18.00 na Dużym Rynku w Brodnicy planowany jest koncert 

operetkowy zatytułowany „Przetańczyć całą noc”. Wystąpią: Katarzyna Jaracz 
(sopran), Paweł Krasulak (tenor) i kwartet smyczkowy Arte Con Brio.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Rycerskie zmagania 
WYDARZENIE  W dniach 6-8 lipca na Zamku Golubskim od-
będzie się 42. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski. Jakie 
atrakcje czekają na gości?

Tegoroczny plener poświę-
cony będzie kształtowaniu wy-
obraźni malarskiej. Uczestnicy 
zapoznani zostaną z techniką 
akrylową, doborem kolorów i ele-
mentami kompozycji obrazu.

– Osoby, które znałem z po-
przednich plenerów poszerzyły 
swoją wyobraźnię, potrafią się 
już odnaleźć w tym, co tworzą. 
To utwierdza mnie w przekona-
niu, że to co robię i co staram się 

przekazać, ma jakiś sens. U więk-
szości malarzy i plastyków pro-
blemem jest praca z wyobraźnią. 
Te warsztaty są o tyle cenne, że 
pozwalają jakby ukierunkować 
nasze myślenie i wyobraźnię, by 
to przelać na płótno. To jest głów-
ny cel tych warsztatów – mówił 
artysta na łamach naszego tygo-
dnika. 

Andrzej Sobczyk ma za sobą 
ponad 30 wystaw malarskich. 

W 2013 r. został odznaczony przez 
ministra kultury i dziedzictwa na-
rodowego medalem „Zasłużony 
Dla Kultury Polskiej”, a dwa lata 
temu otrzymał od prezydenta RP 
Srebrny Krzyż Zasługi za 40-lecie 
działalności artystycznej.

Osoby chętne do wzięcia 
udziału w plenerze powinny 
skontaktować się z Działem Ani-
macji Kultury WDK, tel. 56 688 17 
27, wew. 24 lub 535 436 071. Koszt 
wynosi 30 zł od osoby. Organi-
zator zapewnia farby akrylowe. 
W pozostałe akcesoria, tj. me-
dium akrylowe, bloki malarskie, 
palety płaskie do rozrabiania 
farb, pędzle płaskie syntetyczne 
o nr 5,8,10 oraz podobrazia ma-
larskie, uczestnicy zaopatrują się 
we własnym zakresie. Zgłoszenia 
są przyjmowane do 9 sierpnia. 

(ToB)

Impreza ruszy już w piątek 
6 lipca o 18.00. Wówczas pla-
nowany jest przemarsz orszaku 
rycerskiego ulicami Golubia-Do-
brzynia oraz inauguracja turnie-
ju na rynku golubskim. Oficjalnie 
turniej rozpocznie się w sobotę 
o 11.00. Godzinę później ruszą 
pierwsze eliminacje do turnie-
ju konnego oraz kuszniczego 
i łuczniczego. O 14.00 z pokazem 
wystąpi Chorągiew Husarska 

Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego. Z kolei o 14.30 w turnieju 
zaprezentują się młodzi rycerze, 
a pół godziny później rozpoczną 
się drugie eliminacje do turnieju 
konnego. Na 17.00 zaplanowano 
pokaz rycerzy pieszych. Ciekawie 
zapowiada się międzynarodowy 
turniej konny rycerzy ciężko-
zbrojnych – kruszenie kopii (Jo-
ust) o 17.30. Sobota zakończy się 
nocnym pokazem kaskaderskim 

„Koń i ogień – dwa żywioły” od 
22.00 (wstęp na to wydarzenie 
jest bezpłatny). 

W niedzielę na 11.30 przewi-
dziano finały: indywidualnego 
turnieju konnego oraz kuszni-
czego i łuczniczego (fosa zamko-
wa). O 13.00 z drugim pokazem 
wystąpi Chorągiew Husarska 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego. 13.30 to dalsze zmagania 
w międzynarodowym turnieju 
konnym rycerzy ciężkozbrojnych. 
Godzinę później zaprezentuje 
się grupa kaskaderska, następ-
nie młodzi rycerze (15.30) oraz 
rycerze piesi (16.00). Na koniec, 
o 16.30, wystartuje międzynaro-
dowy drużynowy turniej konny. 
Poszczególne wyniki zostaną 
ogłoszone o 17.30. Odbędą się też 
pokazy grup rekonstrukcyjnych, 
występy nadwornego lutnisty 
Królewny Anny, występy chóru 
Luisen Vocalensemble z Berlina. 
Będą dostępne kramy z pamiąt-
kami, jadłem i napitkiem.

Organizatorzy przypominają, 
że w związku z turniejem nastąpi 
zamknięcie ul. PTTK na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Dworcową 
i Słuchajską do skrzyżowania z ul. 
Brodnicką. Ulica PTTK i przyległe 
tereny będą parkingiem dla pu-
bliczności turnieju.

Szczegółowy program im-
prezy w kolejnym wydaniu 
naszego tygodnika. Głównym 
partnerem wydarzenia jest sa-
morząd województwa kujaw-
sko-pomorskiego. Patronatem 
turniej objęli: marszałek Piotr 
Całbecki i przewodniczący sejmi-
ku Ryszard Bober. Nasz tygodnik 
jest patronem medialnym tego 
przedsięwzięcia. 

(ToB)
fot. materiały promocyjne





Czwartek, 5 lipca 2018

11:05 Doktor Quinn

05:55 Elif odc. 272 - serial
06:50 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 135 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Z zaciśniętymi zębami - western 
11:05 Doktor Quinn odc. 2 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Magazyn rolniczy 
12:45 Jak rozgniewać ptaka, 
 czyli prawdziwe Angry Birds - fi lm
13:50 Elif odc. 273 - serial
14:40 Program rozrywkowy 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! 
15:35 Teo-ria smaku Teo Vafi disa odc. 4
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 136 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Korona królów odc. 7 - serial
18:30 Opole 2018 na bis - koncert 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
21:10 Sprawa dla reportera 
22:05 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 4
22:30 Magazyn śledczy Anity Gargas 
22:55 Ocaleni odc. 15
00:00 Wojsko-polskie.pl 
00:30 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
 odc. 1 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 271 - serial

06:20 Szpital odc. 350 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 69 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 3 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 625 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 70 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 524 - serial

14:55 Szpital odc. 351 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 4 s. 2 - serial

18:00 Dr House odc. 7 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 626 - serial

20:00 Legenda telewizji II: Kontynuacja 

 - komedia 

22:20 Lucyfer odc. 18 s. 2 - serial

23:20 Rush odc. 1 - serial

00:20 Ognista miłość - komedia

06:00 Detektywi w akcji odc. 137 
 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 24 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 25 - serial
08:00 Drużyna A odc. 16 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial 
10:00 Na patrolu odc. 19 - serial
10:30 Na patrolu odc. 20 - serial
11:00 Drużyna A odc. 17 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 57 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 172
15:00 Esmeralda odc. 11
16:00 Esmeralda odc. 12
17:00 Esmeralda odc. 13
18:00 Policjantki i policjanci odc. 387 
 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 388 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 176 - serial
21:00 Półfi nał Mistera Polski 2018 
 odc. 1
22:00 Półfi nał Mistera Polski 2018 
 odc. 2
23:00 Półfi nał Mistera Polski 2018 
 odc. 3
23:35 Odznaka szeryfa - fi lm
01:40 Galileo: Tajemnicze historie 
 odc. 14

06:00 To moje życie! odc. 326 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 93 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 78 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 2 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 3 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 17 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 17 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 7 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 9 - serial
14:50 Tajemnice medyczne 
 odc. 14 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 17 - 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 Straszny fi lm 4 - komedia 
21:45 Zemsta frajerów: 
 następne pokolenie - komedia 
23:40 Kryjówka - komedia
01:20 Dyżur odc. 28 s. 2

08:00 Dezerterzy odc. 76

08:30 Informacje kulturalne 

08:50 Miniatury fi lmowe 

 do muzyki klasycznej odc. 28 

 - fi lm

09:00 Blizna - dramat

11:00 Blisko, coraz bliżej odc. 16 

 - serial

12:25 Blisko, coraz bliżej odc. 17 

 - serial

13:55 Siekierezada - fi lm

15:25 Jacy jesteśmy, Polacy? odc. 2

15:55 Program publicystyczny 

16:25 Śmierć jak kromka chleba 

 - dramat

18:35 Do przerwy 0:1 odc. 1 - serial

19:05 Do przerwy 0:1 odc. 2 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1314

20:00 14 maja o północy - spektakl 

21:25 Siódma pieczęć - dramat

23:10 Scena klasyczna odc. 24 - recital 

23:50 Dziennik fi lozofa odc. 108

00:10 Withnail i ja - komediodramat

06:50 Był taki dzień odc. 614
06:55 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 53
07:20 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 54
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 33
08:30 1200 muzeów odc. 185 - serial
09:05 Blisko, coraz bliżej odc. 1 - serial 
10:30 Podróże z historią odc. 4 s. 1
11:05 Flesz historii 
11:20 Specosiedleńcy odc. 1 - serial
11:50 Polska poza Polską odc. 1 - fi lm 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 134 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 113 
15:10 Pancerni pogromcy Hitlera odc. 2
16:10 Oni byli pierwsi... Lubelski 
 lipiec 1980 - fi lm 
17:20 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 4 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 126
19:25 Sensacje XX wieku odc. 127
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 GoodBye America - fi lm 
21:30 Blisko, coraz bliżej odc. 2 - serial
23:00 Spór o historię odc. 114
23:45 Miasto gniewu odc. 7 - serial
00:20 Miasto gniewu odc. 8 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Bernadetta Księżniczka 
 z Lourdes - fi lm
09:55 Święty na każdy dzień
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Misjonarze Afryki - Ojcowie Biali 
 odc. 4
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Prorok Ukrainy - fi lm 
13:10 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 18 - fi lm 
13:45 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło” 
13:50 Kartka z kalendarza
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Kielce 1946 - zbrodnia 
 z rosyjskiego scenariusza - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Porady medyczne Bonifratrów 
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
 i obrony życia poczętego 
 w Sanktuarium św. Józefa 
 w Kaliszu 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Superksięga odc. 17 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. 6
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Trzeci Testament - serial

05:55 Na dobre i na złe odc. 657 
 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 17 s. 2
07:20 Na sygnale odc. 92 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
08:45 Panorama - fl esz 
10:15 Pogoda - fl esz odc. 1403
11:00 Panorama 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 169 s. 7 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1864 
 - serial
12:35 Koło fortuny 
13:15 Daleko od szosy odc. 7 - serial
14:55 Postaw na milion 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna perła odc. 32 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5146 
18:35 Rodzinka.pl odc. 114 s. 5 - serial
19:05 Barwy szczęścia odc. 1858 
 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 1859 
 - serial
20:10 Cartouche - rabuś wspaniały 
 odc. 1 - fi lm
22:05 Kontakt odc. 1 - serial
23:05 Hotelowa miłość - komedia 
00:50 Jedyna szansa odc. 1 - serial

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1027 - serial
07:35 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1028 - serial
08:20 Doradca smaku odc. 23 s. 8
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 6
09:30 Szkoła odc. 315 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 573 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 43
12:30 19+ odc. 204 - serial
13:00 19+ odc. 205 - serial
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1029 - serial
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1030 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 2
16:00 Szkoła odc. 316 - serial
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 44
18:00 Ukryta prawda odc. 574 - serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! odc. 5362
20:10 Doradca smaku odc. 24 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2708 - serial
20:55 Milionerzy odc. 82
21:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 10 s. 15
22:35 Zanim zasnę - thriller 
00:35 Lepiej późno niż później 
 - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 537 - serial

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 538 - serial

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 539 - serial

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 71 - serial

10:45 Dlaczego ja? odc. 684 - serial

11:45 Gliniarze odc. 195 - serial

12:45 Trudne sprawy odc. 592 - serial

13:45 Sekrety rodziny odc. 18 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 647 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3666

16:40 Gliniarze odc. 137 - serial

17:40 Sekrety rodziny odc. 19 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 82 - serial

20:05 Sekstaśma - komedia 

22:10 To Twoja wina odc. 5 - serial

23:15 Zupełnie jak miłość - komedia 

01:30 Tajemnice losu odc. 3043

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 09:00 Gliniarz i prokurator 08:00 Dezerterzy 13:30 Sensacje XX wieku

07:20 Na sygnale 08:20 Doradca smaku 19:30 Świat według 
Kiepskich

Jay i Annie są małżeństwem. Para ma dwójkę dzieci. 
W ich związku zaczyna brakować ognia. Postanawiają 
wypróbować pozycje z poradnika „Radość z seksu” 
i nagrać to na wideo. Niestety, pikantny fi lmik trafi a na 
iPady znajomych, a para robi wszystko, żeby usunąć 
go z sieci.

Ron Burgundy stracił pracę, dom i rodzinę. Otrzymuje 
propozycję zatrudnienia od ekscentrycznego 
miliardera, który chce stworzyć telewizję nadającą 
wiadomości przez całą dobę.

„Legenda telewizji II: 
Kontynuacja”

(2013r.) TVN 7 20:00

„Sekstaśma”
(2014r.) Polsat 20:05



Piątek, 6 lipca 2018

22:35 Ekstradycja

05:50 Elif odc. 273 - serial
06:50 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 136 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Pasterz ze wzgórz - western 
10:35 Dookoła świata odc. 7
11:05 Doktor Quinn odc. 3 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Rok w zagrodzie odc. 8
12:45 Dzika Bretania - fi lm 
13:50 Elif odc. 274 - serial
14:40 Program rozrywkowy 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! 
15:35 Teo-ria smaku Teo Vafi disa odc. 5
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 137 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Korona królów odc. 9 - serial
17:55 Korona królów odc. 10 - serial
18:35 Jeden z dziesięciu 
19:00 Trzecia połowa odc. 39 - serial 
19:05 Pogoda 
19:10 Pogoda dla żeglarzy odc. 3
19:15 Sport 
19:30 Wiadomości 
19:45 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
19:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
22:10 Trzecia połowa odc. 40 - serial 
22:15 Alarm! 
22:35 Ekstradycja odc. 4 - serial
23:45 Awantura w tropikach - komedia 
01:25 Mój przyjaciel wróg - dramat

05:15 Ukryta prawda odc. 272 - serial

06:20 Szpital odc. 351 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 70 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów odc. 6 s. 4 

 - serial

09:15 Magda M. odc. 4 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 626 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 71 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 525 - serial

14:55 Szpital odc. 352 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 7 s. 4 

 - serial

16:55 Magda M. odc. 5 s. 2 - serial

18:00 Dr House odc. 8 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 627 - serial

20:00 Polowanie na mysz - komedia

22:10 Loch Ness - fi lm

00:20 Rush odc. 1 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 138 

 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 25 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 26 - serial

08:00 Drużyna A odc. 17 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial 

10:00 Na patrolu odc. 21 - serial

10:30 Na patrolu odc. 22 - serial

11:00 Drużyna A odc. 18 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial

13:00 Galileo odc. 666

14:00 Galileo odc. 667

15:00 Esmeralda odc. 14

16:00 Esmeralda odc. 15

17:00 Esmeralda odc. 16

18:00 Policjantki i policjanci odc. 388 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 389 

 - serial

20:00 Potwór - horror 

22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 173 - serial

23:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 174 - serial

00:10 Wolni strzelcy - dramat

06:00 To moje życie! odc. 327 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 94 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 3 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 4 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 17 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 17 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 7 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 10 - serial
14:50 Tajemnice medyczne odc. 15 
 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 17 - 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 Tokarev. Zabójca z przeszłości 
 - fi lm
21:55 Prowokacja - fi lm
23:45 Nikita - fi lm
02:05 Biesiada na cztery pory roku 
 odc. 2 - serial

08:00 Chuligan literacki odc. 86
08:30 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1314
08:50 Śmierć jak kromka chleba 
 - dramat 
11:00 Blisko, coraz bliżej odc. 18 
 - serial
12:25 Blisko, coraz bliżej odc. 19 
 - serial
14:00 VIII Międzynarodowy 
 Konkurs Dyrygentów 
 im. Grzegorza Fitelberga 
 - koncert inauguracyjny 
15:00 Antyfonie odc. 4
15:35 Pas de deux - fi lm 
16:20 Wstęp do fi lmu odc. 53
16:30 Gołąb przysiadł na gałęzi 
 i rozmyśla o istnieniu - dramat
18:10 Videofan odc. 81
18:35 Do przerwy 0:1 odc. 3 - serial
19:05 Do przerwy 0:1 odc. 4 - serial
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Taxi-Teheran - komediodramat
21:35 Ukraińscy szeryfowie - fi lm 
23:10 Dziennik fi lozofa odc. 109
23:25 VIII Międzynarodowy 
 Konkurs Dyrygentów 
 im. Grzegorza Fitelberga 
 - koncert inauguracyjny 
00:25 Siódma pieczęć - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 615
07:00 Oni byli pierwsi... Lubelski 
 lipiec 1980 - fi lm 
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 34
08:40 Klasztory polskie odc. 1
09:25 Blisko, coraz bliżej odc. 2 - serial 
10:50 Specosiedleńcy odc. 2 - serial
11:20 Podróże z historią odc. 45 s. 5
11:55 Taśmy bezpieki odc. 30
12:30 Jan Hus w 600. rocznicę śmierci 
 - fi lm 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 126 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 127 
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 45 - serial
15:05 Dawne światy odc. 4 - fi lm 
16:10 Teatr wojny - fi lm 
17:20 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 5 - serial
18:40 Sensacje XX wieku odc. 102
19:15 Sensacje XX wieku odc. 103
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 20
20:30 Tajemnice początków Polski 
 odc. 5 - serial
21:35 Blisko, coraz bliżej odc. 3 - serial
23:00 Szerokie tory odc. 147
23:35 Tadeusz Boy-Żeleński - fi lm 
00:30 Wiedźmin odc. 5 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 17 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 Patryk - dzielny pasterz 
 ze szmaragdowej wyspy - fi lm
10:50 Idźcie! i nauczajcie… - fi lm 
11:25 Głos Polski 
11:35 Nasz Max i jego przygoda z Biblią 
 odc. 1 - serial
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Tylko chmury poruszają gwiazdy 
 - dramat
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła 
 - fi lm 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial
17:00 Boliwia odc. 2 - serial
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom
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 Teoria ewolucji 
 a współczesna mikrobiologia 
 - fi lm 
23:10 Świadkowie Jehowy - organizacja 
 fałszywych proroków - fi lm 
23:50 Chingola - fi lm 

06:00 Na dobre i na złe odc. 658 
 - serial
06:55 Afryka od kuchni odc. 2 - serial
07:20 Na sygnale odc. 93 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 170 s. 8 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1865 
 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 155 - serial
14:00 Coś dla Ciebie odc. 157
14:30 Postaw na milion 
15:25 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
15:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
18:35 Rodzinka.pl odc. 115 s. 5 - serial
19:05 Barwy szczęścia odc. 1860 
 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 1861 
 - serial
20:05 Pociąg do podróży odc. 5 
 - miniserial
20:10 Filip i Letycja: miłość i obowiązek 
 - fi lm 
22:05 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 2 s. 15 - serial
22:55 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 2 s. 15 - serial
23:50 Cartouche - rabuś wspaniały 
 odc. 1 - fi lm
01:45 Kontakt odc. 1 - serial

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy odc. 1029 
 - serial
07:35 W-11 - wydział śledczy odc. 1030 
 - serial
08:20 Doradca smaku odc. 24 s. 8
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 6
09:30 Szkoła odc. 316 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 574 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 44
12:30 19+ odc. 206 - serial
13:00 19+ odc. 207 - serial
13:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1031 
 - serial
14:15 W-11 - wydział śledczy odc. 1033 
 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 2
16:00 Szkoła odc. 317 - serial
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 45
18:00 Ukryta prawda odc. 575 - serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! odc. 5363
20:00 Mission: Impossible IV 
 - Protokół duchów - fi lm
22:40 W sieci pająka - thriller 
00:55 Peacemaker - fi lm 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 538 - serial

08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 540 

 - serial

09:15 SuperPies odc. 4

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 72 - serial

10:45 Dlaczego ja? odc. 685 - serial

11:45 Gliniarze odc. 196 - serial

12:45 Trudne sprawy odc. 593 - serial

13:45 Sekrety rodziny odc. 19 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 648 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3667

16:40 Gliniarze odc. 138 - serial

17:40 Sekrety rodziny odc. 20 - serial

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich odc. 90 

 - serial

20:05 Gwiezdne wojny I 

 - Mroczne widmo - fi lm

23:00 Umów się ze mną. Take me out 

 odc. 4

00:15 Po tamtej stronie drzwi - horror 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 12:25 Blisko, coraz bliżej 08:10 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

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

Harlan Banks okrada bogatych przestępców. 
Postanawia zerwać ze złodziejskim fachem, 
ale zostaje wplątany w rabunek. W więzieniu 
zaprzyjaźnia się z Ice Koolem. Planuje ucieczkę 
i zemstę.

Agent IMF Ethan Hunt oraz jego współpracownicy 
zostają oskarżeni o dokonanie ataku terrorystycznego 
na Kreml. Ścigany przez Rosjan i Amerykanów 
zespół staje do walki.

„Prowokacja”
(2005r.) TV Puls 21:55

„Mission: Impossible IV – 
Protokół duchów”
(2011r.) TVN 20:00



Sobota, 7 lipca 2018

05:40 Klan

05:40 Klan odc. 3303
06:15 Sprawa dla reportera 
07:10 Pełnosprawni 
07:40 Rok w ogrodzie 
08:00 Rok w ogrodzie extra 
08:20 Weterynarze z sercem odc. 20 
 - serial
09:10 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna 
11:20 Doktor Quinn odc. 4 s. 6 - serial
12:10 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 13
12:15 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? odc. 2
12:35 Tajemnice ptasiego mózgu - fi lm 
13:45 Franciszek, jezuita odc. 3 - serial
14:40 Wojenne dziewczyny odc. 3 
 - serial
15:30 Trzecia połowa odc. 41 - serial 
15:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
15:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
18:40 Orły Nawałki odc. 6 - serial
19:00 Trzecia połowa odc. 42 - serial 
19:10 Pogoda 
19:15 Sport 
19:30 Wiadomości 
19:45 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
19:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
22:20 American Hustle. 
 Amerykański przekręt - dramat
00:45 Awantura w tropikach - komedia 

05:45 Ukryta prawda odc. 273 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Magda M. odc. 1 s. 2 - serial

10:00 Magda M. odc. 2 s. 2 - serial

11:10 Magda M. odc. 3 s. 2 - serial

12:15 Magda M. odc. 4 s. 2 - serial

13:25 Wpuszczony w kanał - fi lm

15:10 Wygraj randkę - komedia 

17:20 Przesyłka ekspresowa - komedia 

19:00 Prezydent - miłość 

 w Białym Domu - komedia 

21:20 Wielki Gatsby - dramat

00:25 Wieża z kości słoniowej - fi lm

06:00 Detektywi w akcji odc. 139 
 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 19 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 20 - serial
08:00 Tom i Jerry Show odc. 9 - serial
08:30 Tom i Jerry Show odc. 10 - serial
08:55 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 1 s. 2 - serial
09:25 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 2 s. 2 - serial
09:55 Turbo Fast odc. 1 - serial
10:25 Turbo Fast odc. 2 - serial
10:55 Policjantki i policjanci odc. 385 
 - serial
11:55 Policjantki i policjanci odc. 386 
 - serial
12:55 Policjantki i policjanci odc. 387 
 - serial
13:55 STOP Drogówka odc. 173
14:55 Camp Rock - komedia
17:00 Transakcje za milion dolarów 
 - Los Angeles odc. 6 - serial
18:00 Żona dla milionera odc. 6
19:00 Galileo odc. 668
20:00 Policjantki i policjanci odc. 388 
 - serial
21:00 Policjantki i policjanci odc. 389 
 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 175 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 176 - serial
00:05 Syrena - horror 

06:00 Skorpion odc. 3 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 66 s. 3

07:50 Niesamowite! odc. 19 - serial

08:25 Tajemnice medyczne odc. 29 

 - serial

09:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 76 s. 2 - serial

10:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 77 s. 2 - serial

11:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 78 s. 2 - serial

12:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 79 s. 2 - serial

13:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 80 s. 2 - serial

14:30 Dzieciak - komedia 

16:30 Mafi a! - komedia

18:25 Taxi 3 - komedia

20:00 XX Mazurska Noc Kabaretowa 

00:00 Straszny fi lm 4 - komedia 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 7 - serial 

09:05 Gwiazdy tamtych lat odc. 1

09:40 Hollywood na wojnie odc. 1 

 - serial

10:45 Taxi-Teheran - komediodramat 

12:20 Wiatr buszujący w jęczmieniu 

 - dramat

14:35 Meta - fi lm 

15:55 Wydarzenie aktualne 

16:30 Purpura i czerń - fi lm

19:05 Brian Johnson: Życie w trasie 

 odc. 6 - serial

20:00 Kumple od kufl a - komedia 

21:45 Moody Blues na festiwalu 

 w Montreux - koncert 

22:55 Do utraty sił - dramat

01:05 Kumple od kufl a - komedia  

06:50 Był taki dzień odc. 616

07:00 Opowieść o Indiach odc. 4 - fi lm 

08:05 Regiony z historią odc. 6

08:30 Podróże z historią odc. 45 s. 5 

09:10 Egipt odc. 5 - serial

10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 142

10:40 Wielki test o wakacjach odc. 65

12:10 Sprint przez historię 

 Przemysława Babiarza odc. 13

12:45 Życie odc. 6 - serial

14:05 Szerokie tory odc. 78

14:35 Wielka gra odc. 141

15:35 Spór o historię odc. 101

16:20 Ostatni legioniści - fi lm 

17:10 Portrety wojenne odc. 1 - serial

17:40 Noce i dnie odc. 12 - serial

18:50 GoodBye America - fi lm 

19:55 Wojownicy czasu odc. 4

20:30 Kopernik odc. 3 - serial

21:40 Pole widzenia. Polskie wynalazki 

 które zmieniły świat. odc. 1

22:15 Cała prawda o Grekach odc. 1 

 - fi lm 

23:25 Inny świat - fi lm 

01:15 Męskie sprawy - fi lm

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:00 Bł. Maria Teresa Ledóchowska 
 - fi lm 
09:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna 
10:30 Święty na każdy dzień
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Porady medyczne Bonifratrów 
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Ocalenie - fi lm 
15:25 Kartka z kalendarza 
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 25
16:00 Informacje dnia 
16:10 Świadkowie zbrodni UPA - fi lm 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 XXVII Pielgrzymka Rodziny 
 Radia Maryja na Jasną Górę 
18:00 XXVII Pielgrzymka Rodziny 
 Radia Maryja na Jasną Górę 
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 Król Dawid odc. 2 - serial
22:45 Kartka z kalendarza 
22:50 Jasna Góra. Sanktuarium Narodu 
 - fi lm 

05:30 Koło fortuny 
06:05 Na dobre i na złe odc. 659 
 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1362 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:50 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:05 Rodzinka.pl odc. 171 s. 8 - serial
11:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna 
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Hity kabaretu odc. 23
16:15 Rodzinka.pl odc. 172 s. 8 - serial
16:45 Słowo na niedzielę
17:10 Na dobre i na złe odc. 694 
 - serial
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion 
19:35 Lajk! 
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 134
21:35 La La Poland odc. 3
22:30 Kabaretowa Scena Dwójki 
 przedstawia odc. 1
23:30 Kabaretowa Scena Dwójki 
 przedstawia odc. 2
00:35 Agent XXL - komedia

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 3 s. 8

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 5

11:00 Na Wspólnej odc. 2705 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2706 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2707 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2708 - serial

12:51 Ugotowani odc. 4 s. 13 

13:55 Mistrzowskie cięcie odc. 5 s. 2

14:55 Agent - gwiazdy odc. 5 s. 3

16:00 Domowe rewolucje odc. 7 s. 2

17:00 Projekt Lady odc. 7 s. 3

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 15 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5364

20:00 Listy do Julii - komedia 

22:10 Złodziejka tożsamości - komedia

00:25 Paranormal Activity: Naznaczeni 

 - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Kopciuszek - fi lm

09:15 My3 odc. 40

09:45 My3 odc. 41

10:25 Ewa gotuje odc. 301

10:55 Kingsajz - komedia 

13:25 W rytmie hip-hopu - melodramat

15:50 Joker odc. 45

16:50 Joker odc. 46

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 81

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 82

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich odc. 207 

 - serial

20:10 Percy Jackson i bogowie olimpijscy: 

 Złodziej pioruna - fi lm

22:45 Obcy kontra Predator - fi lm

00:55 Chirurdzy odc. 86 - serial

08:55 Magda M. 13:55 STOP Drogówka 09:20 Lombard. Zycie pod 
zastaw

22:55 Do utraty sił 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

14:35 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:25 Ewa gotuje

Sandy Patterson z Kolorado dowiaduje się, że 
ktoś ukradł jego tożsamość i posługuje się kartą 
kredytową z jego danymi. Zostawia żonę, dzieci 
i pracę, by na własną rękę odnaleźć złodzieja.

Shane Gray zostaje wysłany w roli instruktora na 
obóz muzyczny. Tam poznaje Mitchie, nastolatkę 
o niespotykanym głosie i ambicji zostania gwiazdą 
muzyki pop.

„Camp Rock”
(1987r.) TV 4 14:55

„Złodziejka tożsamości”
(2013r.) TVN 22:10



Niedziela, 8 lipca 2018

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3304
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:35 Ziarno odc. 667
09:15 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
11:25 Spotkanie ze świętym odc. 11
11:45 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:55 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 14
13:10 Błękitna Planeta II odc. 7 
 - serial
14:20 Franciszek, jezuita 
 odc. 4 - serial
15:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 4 - serial
16:05 Dziewczyny ze Lwowa o
 dc. 3 s. 1 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Orły Nawałki odc. 2 - serial
17:55 Joe Kidd - western 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:10 Wołyń - fi lm
22:45 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
23:25 Nocny recepcjonista 
 odc. 7 - serial
00:20 Nocny recepcjonista 
 odc. 8 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 140 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 1 s. 2 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 1 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 11 - serial

08:35 Camp Rock - komedia

10:30 Galileo odc. 667

11:30 Galileo odc. 668

12:40 Ulubieńcy Ameryki - komedia 

14:45 Mecenas Lena Barska 

 odc. 3 - serial

15:50 Mecenas Lena Barska 

 odc. 4 - serial

16:55 Książę Pacyfi ku - komedia 

19:00 Galileo odc. 669

20:00 Banita - fi lm

22:05 Kraina złoczyńców - fi lm

00:20 STOP Drogówka odc. 173

06:00 Skorpion odc. 4 - serial

07:00 Przygody Merlina 

 odc. 9 s. 3 - serial

08:00 Miki i raźni rajdowcy 

 odc. 5 - serial

08:35 Jake i piraci z Nibylandii 

 odc. 5 s. 4 - serial

09:05 Hotel Zacisze odc. 5 - serial

09:45 Wojciech Cejrowski. Boso Etiopia 

 odc. 4

10:20 Wojciech Cejrowski. Boso Etiopia 

 odc. 5

10:50 Dzieciak - komedia 

12:55 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm odc. 7 s. 2 - fi lm

14:20 Beethoven - komedia 

16:15 XX Mazurska Noc Kabaretowa 

20:00 Kariera Nikosia Dyzmy - komedia 

22:05 Sztos 2 - fi lm

00:10 Uwikłana odc. 5 s. 2 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 8 - serial 

09:00 Richard Strauss. 

 Na drugim brzegu tęczy - fi lm 

10:55 Trzeci punkt widzenia odc. 244

11:30 Duma i uprzedzenie odc. 4 

 - serial

12:35 Wyspa - fi lm

13:20 Księstwo - fi lm

15:35 Chuligan literacki odc. 87

16:15 Młodzi polscy instrumentaliści 

 odc. 6 - koncert 

17:05 Pomniki historii odc. 5 - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 474

18:10 Kobra - Głos mordercy - spektakl 

19:20 Pod znakiem węża 

 - wspomnienie o teatrze Kobra 

 - fi lm 

20:15 Dzień kobiet - dramat

22:05 Scena alternatywna w Opolu 

 - Julia Marcell - koncert 

22:35 Trzeci punkt widzenia odc. 244

23:15 Czasem śnię, że latam - fi lm 

00:20 T/Aboret live - Slot Art 

 Festival 2016 - koncert 

06:50 Był taki dzień odc. 61

06:55 Wszystkie kolory świata 

 odc. 11 - serial

08:05 Droga od Chrystusa 

 do Konstantyna odc. 4 - fi lm 

09:05 Doktor Ewa odc. 1 - serial

09:50 Woliński Park Narodowy - fi lm 

10:40 Okrasa łamie przepisy odc. 143

11:15 Mustang. Himalajska podróż - fi lm 

12:15 Największe oblężenia 

 średniowiecza odc. 1 - serial

13:15 Olbrzymy oceanów odc. 2 - serial

14:10 Szerokie tory odc. 92

14:45 Panienka z poste restante 

 - komedia 

16:15 Wielka gra odc. 106

17:15 Ex libris 

17:40 Quo vadis? odc. 1 - serial

18:40 Tajemnice początków Polski 

 odc. 5 - serial 

19:45 Męskie sprawy - fi lm 

21:40 Wielki test. Polskie aktorki 

 i aktorzy 

23:20 Goryl, czyli ostatnie zadanie 

 - komedia 

00:25 Wniebowzięci - komedia 

08:00 XXVII Pielgrzymka Rodziny 
 Radia Maryja na Jasną Górę 
09:00 XXVII Pielgrzymka Rodziny 
 Radia Maryja na Jasną Górę 
11:00 XXVII Pielgrzymka Rodziny 
 Radia Maryja na Jasną Górę 
15:00 XXVII Pielgrzymka Rodziny 
 Radia Maryja na Jasną Górę 
15:20 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
15:35 Młodzi światu 
15:50 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
15:55 Święty na każdy dzień
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja 
19:30 Moja katolicka rodzina
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 
21:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:40 Cuda Jezusa odc. 15 - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 Domek nr 6 - fi lm

05:30 Koło fortuny 
06:05 Na dobre i na złe odc. 660 
 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1363 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:40 Przyroda krajów bałtyckich 
 odc. 2 - fi lm 
11:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna 
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Kocham Cię, Polsko! odc. 135
16:45 Kocham cię, Polsko! - kulisy 
16:50 Bake off - Ale przepis odc. 38
17:10 Na dobre i na złe odc. 695 
 - serial
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion 
19:25 Pociąg do podróży odc. 6 
 - miniserial
19:35 Rodzinka.pl odc. 173 s. 8 
 - serial
20:10 Agent XXL - komedia
21:55 Sherlock odc. 13 s. 2 - serial
23:35 Szalom na Szerokiej 
 - koncert fi nałowy odc. 18
00:40 Pod skórą - fi lm

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 18 s. 2

08:25 Akademia ogrodnika odc. 18

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 6

11:00 Iron Majdan odc. 9

12:00 Co za tydzień odc. 857

12:40 36,6 °C odc. 7 s. 3

13:45 Johnny English: reaktywacja 

 - komedia 

15:55 Step Up 4 Revolution

18:00 Ugotowani odc. 5 s. 13

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5365

20:00 Infi ltracja - thriller 

23:10 Mission: Impossible IV 

 - Protokół duchów - fi lm 

01:55 Sekrety lekarzy odc. 7 s. 4 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 19 - serial

08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 20 - serial

08:45 Królewna Śnieżka 

 i siedmiu krasnoludków - fi lm

10:25 Gwiezdne wojny I 

 - Mroczne widmo - fi lm 

13:15 Percy Jackson i bogowie olimpijscy: 

 Złodziej pioruna - fi lm 

15:50 W rytmie serca odc. 9 - serial

16:50 W rytmie serca odc. 10 - serial

17:50 Nasz nowy dom odc. 52

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 32 - serial

20:05 Gwiazdy dla Ziemi - Earth Festival 

 - koncert  

22:45 48 godzin - komedia

00:45 John Rambo - fi lm

05:40 Ukryta prawda odc. 274 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Columbo odc. 6 - serial

11:05 Columbo odc. 1 s. 6 - serial

12:45 Loch Ness - fi lm

14:55 Tylko dla orłów - fi lm

18:10 Nowy Jork, nowa miłość - komedia 

20:00 Stan zagrożenia - fi lm

23:00 Wielki Gatsby - dramat

02:00 Lucyfer odc. 18 s. 2 - serial

08:55 Columbo 10:30 Galileo

10:20 Wojciech Cejrowski. 
Boso

11:30 Duma i uprzedzenia 10:40 Okrassa łamie 
przepisy

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

Percy Jackson, dyslektyk z zespołem ADHD, 
dowiaduje się, że jest synem Posejdona. Chłopak 
wyrusza do obozu, w którym półbogowie próbują 
zapanować nad swoimi nadprzyrodzonymi mocami.

Agent Costigan musi wejść w mafi jne struktury, 
którymi dowodzi Frank Costello. W czasie gdy 
stara się on pozyskać zaufanie bossa, do policji 
podstępem dostaje się przestępca, Sullivan.

„Infi ltracja”
(2006r.) TVN 20:00

„Percy Jackson i bogowie 
olimpijscy: Złodziej pioruna”

(2010r.) Polsat 13:15
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11:05 Doktor Quinn

05:55 Elif odc. 274 - serial
06:50 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 137 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Rzeka Czerwona - western 
11:05 Doktor Quinn odc. 5 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Naukowa kawaleria - fi lm 
13:45 Elif odc. 275 - serial
14:40 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! 
15:35 Teo-ria smaku Teo Vafi disa odc. 6
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 138 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Korona królów odc. 11 - serial
17:55 Korona królów odc. 12 - serial
18:30 Opole na bis 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
21:10 Bez tożsamości odc. 4 - serial
22:00 Tajemnice dopingu. Czerwona 
kartka dla Rosji - fi lm 
22:45 Mama na obcasach 
 - komediodramat
00:55 Nocny recepcjonista 
 odc. 7 - serial 

05:15 Ukryta prawda odc. 275 - serial

06:20 Szpital odc. 352 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 71 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 5 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 627 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 72 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 526 - serial

14:55 Szpital odc. 353 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 6 s. 2 - serial

18:00 Dr House odc. 9 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 628 - serial

20:00 Półsłodki ciężar Komedia 

21:45 Uprowadzona odc. 7 - serial

22:45 Złodziej życia Thriller 

00:55 Tajemnice Laury 

 odc. 14 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 141 
 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 26 - serial
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 1 - serial
08:00 Drużyna A odc. 18 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial
10:00 Na patrolu odc. 23 - serial
10:30 Na patrolu odc. 24 - serial
11:00 Drużyna A odc. 19 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 58 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 121
15:00 Esmeralda odc. 17
16:00 Esmeralda odc. 18
17:00 Esmeralda odc. 19
18:00 Policjantki i policjanci odc. 389 
 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 390 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 177 - serial
21:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 14 - serial
22:00 Galileo odc. 668
23:00 Galileo odc. 669
00:00 Odznaka szeryfa - fi lm

06:00 To moje życie! odc. 328 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 95 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 80 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 4 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 5 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 17 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 17 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 7 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 11 - serial
14:50 Tajemnice medyczne 
 odc. 16 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 17 - 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 Replikant - fi lm
22:00 Odrzut - fi lm
23:55 Magnum odc. 18 s. 6 - serial
00:55 Magnum odc. 1 s. 7 - serial

08:00 Białoruski klimat odc. 5

08:35 Druciane oprawki - fi lm

09:00 Wstęp do fi lmu odc. 53

09:05 Gołąb przysiadł na gałęzi 

 i rozmyśla o istnieniu - dramat

11:00 Najdłuższa wojna nowoczesnej 

 Europy odc. 1 - serial

12:10 Najdłuższa wojna nowoczesnej 

 Europy odc. 2 - serial

13:25 Kontrakt - fi lm 

15:25 Piosenki z autografem 

 odc. 3 - muzyka

16:35 Legenda Tatr - dramat

18:35 Do przerwy 0:1 odc. 5 - serial

19:05 Do przerwy 0:1 odc. 6 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Krótki fi lm o miłości - fi lm

21:40 Jestem Kuba - fi lm 

22:45 Którędy po sztukę odc. 27

22:50 Wanda Czełkowska 

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 100

23:35 Ewolucja hip hopu odc. 4 - serial

00:30 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 618
07:00 Teatr wojny - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 35
08:40 1200 muzeów odc. 202 - serial
09:15 Blisko, coraz bliżej odc. 3 - serial 
10:40 Życie odc. 6 - serial
11:40 Aria dla atlety - fi lm 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 102 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 103 
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 39 - serial
15:05 Spór o historię odc. 31
15:40 Olbrzymy oceanów odc. 2 - serial
16:45 Ex libris 
17:10 Flesz historii 
17:35 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 6 - serial
18:55 Sensacje XX wieku odc. 115
19:25 Sensacje XX wieku odc. 94
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Rosja. Podróże 
 z Jonathanem Dimblebym 
 odc. 3 - fi lm 
21:40 Blisko, coraz bliżej odc. 4 - serial
23:05 Powrót Paderewskiego odc. 5
23:15 Powrót Paderewskiego 
23:55 900 dni - fi lm 
01:20 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 35

08:00 Informacje dnia 
08:15 Katedra w głębinach - fi lm 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:30 Dobra wiara, dobre tricki 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Chrystus w Biblii 
 i „Kodzie Leonarda da Vinci” 
 odc. 3 - serial
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Prawda o Jedwabnem 
 - wykład prof. Iwo Cypriana 
 Pogonowskiego
13:05 Kartka z kalendarza 
13:10 Zambia: Kabwe - fi lm 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Na zakręcie - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień 
17:25 Kartka z kalendarza 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański
18:15 Rozmowy niedokończone
19:45 Jay Jay Odrzutowiec
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. 81 
 - serial
23:00 Hildegarda z Bingen. 
 Światło Boga - fi lm 
23:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

06:00 Na dobre i na złe odc. 661 
 - serial
07:00 Coś dla Ciebie odc. 140
07:20 Na sygnale odc. 94 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 174 s. 8 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1866 
 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:00 Nabożeństwo Kościoła 
 Ewangelicko-Metodystycznego 
 w Kraplewie 
13:55 W słońcu i w deszczu 
 odc. 1 - serial
14:55 Postaw na milion 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna perła odc. 33 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 23. Festiwal Gwiazd 
 w Międzyzdrojach 
19:05 Barwy szczęścia odc. 1862 
 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 1863 
 - serial
20:10 U Pana Boga za miedzą 
 - komedia 
22:10 La La Poland odc. 2
22:55 Ofi cer odc. 9 - serial

05:45 Mango - Telezakupy

07:00 MasterChef Junior odc. 3 s. 3

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 7

09:30 Szkoła odc. 317 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 575 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 45

12:30 19+ odc. 208 - serial

13:00 19+ odc. 209 - serial

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1034 - serial

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1035 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 2

16:00 Szkoła odc. 318 - serial

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 46

18:00 Ukryta prawda odc. 576 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5366

20:10 Doradca smaku odc. 25 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2709 - serial

20:55 Milionerzy odc. 83, Teleturniej 

21:30 Projekt Lady odc. 8 s. 3

22:30 Sekrety lekarzy odc. 8 s. 4

23:30 Infi ltracja - thriller  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 539 - serial

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 542 - serial

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 543 - serial

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 73 - serial

10:45 Dlaczego ja? odc. 686 - serial

11:45 Gliniarze odc. 197 - serial

12:45 Trudne sprawy odc. 594 - serial

13:45 Sekrety rodziny odc. 20 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 649 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3668

16:40 Gliniarze odc. 139 - serial

17:40 Sekrety rodziny odc. 21 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich odc. 

178 - serial

20:05 John Rambo - fi lm 

22:00 Wschodzące słońce - dramat

00:55 X-Men Geneza - Wolverine - fi lm

14:55 Szpital 21:00 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 

11:00 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy 13:30 Sensacje XX wieku

19:05 Barwy szczęścia 16:00 Szkoła 12:45 Trudne sprawy

Donna co wieczór zabawia publiczność jako stand-
uperka. Gdy kolejny raz opowiada o swoim pożyciu 
seksualnym, jej chłopak postanawia odejść. 
Zrozpaczona, spędza upojną noc w towarzystwie 
nieznajomego.

Życie byłego policjanta legło w gruzach, gdy 
zamordowano jego rodzinę. Mężczyzna chce 
odnaleźć i ukarać sprawców. Jego tropem podąża 
żądny zemsty gangster, któremu policjant zabił 
brata.

„Odrzut”
(2011r.) TV Puls 22:00

„Półsłodki ciężar”
(2014r.) TVN 7 20:00



Wtorek, 10 lipca 2018

13:45 Elif

05:50 Elif odc. 275 - serial
06:50 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 138 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ostatni zachód słońca - western 
10:40 Opole na bis - koncert 
11:05 Doktor Quinn odc. 6 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Wiedeńskie bobry - fi lm 
13:45 Elif odc. 276 - serial
14:40 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! 
15:35 Teo-ria smaku Teo Vafi disa odc. 7
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 139 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Korona królów odc. 13 - serial
17:55 Korona królów odc. 14 - serial
18:35 Jeden z dziesięciu 
19:05 Trzecia połowa odc. 43 - serial 
19:10 Pogoda 
19:15 Sport 
19:30 Wiadomości 
19:45 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
19:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
22:10 Trzecia połowa odc. 44 - serial 
22:15 Alarm! 
22:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 8 - serial
23:25 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 13 - serial
01:10 Clintonowie kontra 
 Obamowie. Sekrety rywalizacji 
 - fi lm 

05:20 Ukryta prawda odc. 276 - serial

06:20 Szpital odc. 353 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 72 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 6 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 628 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 73 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 527 - serial

14:55 Szpital odc. 354 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 7 s. 2 - serial

18:00 Dr House odc. 10 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 629 - serial

20:00 Zapłata - thriller 

22:35 Firefox - fi lm

01:10 Masters of Sex odc. 6 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 142 

 - serial

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 1 - serial

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 2 - serial

08:00 Drużyna A odc. 19 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial 

10:00 Na patrolu odc. 25 - serial

10:30 Na patrolu odc. 26 - serial

11:00 Drużyna A odc. 20 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 59 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 122

16:00 Esmeralda odc. 21

17:00 Esmeralda odc. 22

18:00 Policjantki i policjanci odc. 390 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 391 

 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 178 - serial

21:00 Syrena - horror 

23:00 Kruk - thriller 

01:05 STOP Drogówka odc. 173

06:00 To moje życie! odc. 329 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 96 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 81 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 5 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 6 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 17 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 17 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 7 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 12 - serial
14:50 Tajemnice medyczne 
 odc. 17 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 81 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 82 s. 2 - serial
20:00 Błękitna głębia II: Rafa - thriller 
21:50 Anakondy: Polowanie 
 na krwawą orchideę - horror 
23:50 Trzynasty apostoł 
 odc. 9 s. 2 - serial
01:00 Trzynasty apostoł 
 odc. 10 s. 2 - serial

08:00 Wydarzenie aktualne 

08:35 Informacje kulturalne 

08:55 Legenda Tatr - dramat

11:00 Najdłuższa wojna nowoczesnej 

 Europy odc. 3 - serial

12:10 Najdłuższa wojna nowoczesnej 

 Europy odc. 4 - serial

13:40 Mój przyjaciel wróg - dramat

15:40 Spotkania z profesorem Zinem 

 odc. 2

16:05 Program publicystyczny 

16:40 Lekcje pana Kuki - fi lm 

18:25 Do przerwy 0:1 odc. 7 - serial

19:05 Detektywi na wakacjach 

 odc. 1 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1316

20:00 Foxfi re - dramat

22:30 Dziennik fi lozofa odc. 101

22:40 Młode wilki 1/2 - fi lm

00:30 Miłość - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 619
07:00 Film dokumentalny - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 36
08:35 1200 muzeów odc. 220 - serial
09:15 Blisko, coraz bliżej odc. 4 - serial 
10:40 Wojna i Polska - fi lm 
12:30 Wojownicy czasu odc. 3
13:05 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:35 Sensacje XX wieku odc. 115 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 94 
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 8 - serial
15:00 Rosja. Podróże 
 z Jonathanem Dimblebym odc. 3
16:10 Jedwabne - fi lm 
16:45 Design po sowiecku. 
 Od szklanki do Biełaza - fi lm 
17:25 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 7 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 45
19:20 Sensacje XX wieku odc. 46
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 W poszukiwaniu Joanny d’Arc 
 - fi lm 
21:40 Blisko, coraz bliżej odc. 5 - serial
23:10 303 - fi lm 
00:25 Tragarz puchu - fi lm

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
09:25 Bitwa pod Rząbcem 
 - historia prawdziwa - dokument 
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 O Wołyniu nikt z nas nie zapomni 
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Serce bohatera - fi lm 
14:05 Dziesięć przykazań odc. 81 
 - serial 
14:50 Obława Film dokumentalny 
15:40 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:00 Msza Święta w intencji Ofi ar 
 katastrofy smoleńskiej 
 w Bazylice Archikatedralnej 
 pw. Męczeństwa św. Jana 
 Chrzciciela w Warszawie 
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 Nowa nadzieja - fi lm 

06:00 Na dobre i na złe odc. 662 
 - serial
07:00 Ćwiczenia z wolności 
07:20 Na sygnale odc. 95 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 175 s. 8 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1867 
 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 156 - serial
13:55 W słońcu i w deszczu 
 odc. 2 - serial
14:55 Postaw na milion 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna perła odc. 34 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Mundial oczami Polaków 
 odc. 1 - serial 
19:05 Barwy szczęścia odc. 1864 
 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 1865 
 - serial
20:10 Cztery wesela i pogrzeb Komedia 
22:15 U Pana Boga 
 za miedzą - Komedia 
00:20 Instynkt odc. 9 - serial

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1034 - serial
07:35 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1035 - serial
08:20 Doradca smaku odc. 25 s. 8
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 7
09:30 Szkoła odc. 318 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 576 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 46
12:30 19+ odc. 210 - serial
13:00 19+ odc. 211 - serial
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1036 - serial
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1038 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 2
16:00 Szkoła odc. 319 - serial
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 47
18:00 Ukryta prawda odc. 577 - serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! odc. 5367
20:10 Doradca smaku odc. 37 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2710 - serial
20:55 Milionerzy odc. 84
21:35 Gra dla dwojga - thriller 
00:05 Kuba Wojewódzki odc. 3 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 541 - serial

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 544 - serial

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 545 - serial

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 74 - serial

10:45 Dlaczego ja? odc. 687 - serial

11:45 Gliniarze odc. 198 - serial

12:45 Trudne sprawy odc. 595 - serial

13:45 Sekrety rodziny odc. 21 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 650 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja 

16:40 Gliniarze odc. 140 - serial

17:40 Sekrety rodziny odc. 22 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 126 - serial

20:10 X-Men Geneza - Wolverine - fi lm 

22:40 Adwokat - dramat

01:05 Króliczek - komedia 

06:20 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Do przerwy 0:1 08:05 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

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

W Królowym Moście czas biegnie wolniej. Wyznaczają 
go pory roku i kolejne święta. Czasami tylko naturalny 
rytm, nad którym czuwa ksiądz proboszcz, zaburzają 
niespodziewane wypadki.

Dana i Brendan, zaprzysięgli wrogowie, pomagają 
Johnowi i Belle w spędzie bydła. Po przybyciu 
do Teksasu mężczyźni zamierzają ostatecznie 
rozstrzygnąć konfl ikt. W podróży Brendan zaleca się 
do Belle.

„Ostatni zachód słońca”
(1961r.) TVP 1 08:40

„U Pana Boga za miedzą”
(2009r.) TVP 2 22:15
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11:05 Doktor Quinn

05:50 Elif odc. 276 - serial
06:50 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 139 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
10:50 Opole na bis - koncert 
11:05 Doktor Quinn odc. 7 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Żyrafa - świat z wysoka - fi lm 
13:45 Elif odc. 277 - serial
14:40 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! 
15:35 Teo-ria smaku Teo Vafi disa odc. 8
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 140 - serial
16:50 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? - fl esz 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Korona królów odc. 15 - serial
17:55 Korona królów odc. 16 - serial
18:35 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:05 Trzecia połowa odc. 45 - serial 
19:10 Pogoda 
19:15 Sport 
19:30 Wiadomości 
19:45 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
19:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
22:10 Trzecia połowa odc. 46 - serial 
22:15 Alarm! 
22:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 9 - serial
23:30 Święta wojna Rosjan - fi lm 
00:30 Nic śmiesznego - komediodramat

05:15 Ukryta prawda odc. 277 - serial

06:20 Szpital odc. 354 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 73 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów odc. 9 s. 4 

 - serial

09:15 Magda M. odc. 7 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 629 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 74 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 528 - serial

14:55 Szpital odc. 355 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 8 s. 2 - serial

18:00 Dr House odc. 11 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 630 - serial

20:00 Bez granic - melodramat

22:35 Olimp odc. 8 - serial

23:45 Suma wszystkich strachów - fi lm

02:20 Moc magii odc. 185

06:00 Detektywi w akcji odc. 143 - serial

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 2 - serial

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 3 - serial

08:00 Drużyna A odc. 20 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial 

10:00 Na patrolu odc. 27 - serial

10:30 Na patrolu odc. 28 - serial

11:00 Drużyna A odc. 21 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 60 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 123

15:00 Esmeralda odc. 23

16:00 Esmeralda odc. 24

17:00 Esmeralda odc. 25

18:00 Policjantki i policjanci odc. 391 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 392 

 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 179 - serial

21:00 Wzgórza mają oczy II - horror 

22:55 Droga milionerów - fi lm

00:45 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 15

06:00 To moje życie! odc. 330 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 97 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 82 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 6 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 7 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 17 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 17 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 7 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 13 - serial
14:50 Tajemnice medyczne odc. 18 
 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 19 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 82 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 83 s. 2 - serial
20:00 Arena - thriller 
22:00 Spartakus: Wojna potępionych 
 odc. 1 - serial
23:05 Spartakus: Wojna potępionych 
 odc. 2 - serial
00:10 Trzynasty apostoł odc. 11 s. 2 
 - serial

08:00 Szlakiem Kolberga odc. 3

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1316

08:45 Rzecz Polska odc. 6

09:15 Lekcje pana Kuki - fi lm  

11:00 Najdłuższa wojna nowoczesnej 

 Europy odc. 5 - serial

12:15 Najdłuższa wojna nowoczesnej 

 Europy odc. 6 - serial

13:40 Cudze szczęście - dramat

15:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1316

15:35 Program publicystyczny 

16:30 Wyrok na Franciszka Kłosa 

 - dramat

18:25 Detektywi na wakacjach odc. 2 

 - serial

19:00 Detektywi na wakacjach odc. 3 

 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 85

20:05 Konformista - dramat

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 102

22:25 Paryż na bosaka - fi lm 

00:00 Oskar Kolberg - życie i pasja 

 - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 620
07:00 Jedwabne - fi lm 
07:35 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 91
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 37
08:30 1200 muzeów odc. 221 - serial
09:05 Blisko, coraz bliżej odc. 5 - serial 
10:30 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 1 - serial 
11:25 Spór o historię odc. 106
12:00 Dawne światy odc. 5 - fi lm 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:25 Sensacje XX wieku odc. 45 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 46 
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 68 - serial
15:00 303 - fi lm 
16:05 Droga do „Ostrej Bramy” - fi lm 
16:45 Linia warszawska. Białorusini 
 w Wojsku Polskim - fi lm 
17:25 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 8 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 122
19:20 Sensacje XX wieku odc. 123
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Film dokumentalny - fi lm 
21:25 Blisko, coraz bliżej odc. 6 - serial
23:00 Krzyżacy. Powstanie, potęga 
 i upadek - fi lm 
00:05 Mała Moskwa - melodramat

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 180 lat na zdrowie - fi lm 
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 Młodzi światu 
10:00 Zakon Marianistów - fi lm 
10:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 4 - serial
11:15 Trzy wyspy - trzy światy - fi lm 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Guadalupe - żywy obraz - fi lm 
13:15 Kisielin - wołanie o pamięć - fi lm 
13:45 Nowa nadzieja - fi lm  
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Z pamiętnika podróżnika odc. 4
17:00 Świadkowie zbrodni UPA - fi lm 
17:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Przygody Mobilków
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 Wołyń - nierozliczone 
 ludobójstwo - fi lm 
23:15 Kartka z kalendarza
23:20 Wypaczone sumienia 

06:00 Na dobre i na złe odc. 663 
 - serial
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 96 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 176 s. 8 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1868 
 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 157 - serial
13:55 W słońcu i w deszczu odc. 3 
 - serial
14:55 Postaw na milion 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna perła odc. 35 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Mundial oczami Polaków 
 odc. 2 - serial 
19:05 Barwy szczęścia odc. 1866 
 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 1867 
 - serial
20:10 Miłość po francusku - komedia 
21:50 Jedyna szansa odc. 3 - serial
23:05 Jedyna szansa odc. 4 - serial
00:10 Cztery wesela i pogrzeb 
 - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy odc. 1036 
 - serial
07:35 W-11 - wydział śledczy odc. 1038 
 - serial
08:20 Doradca smaku odc. 37 s. 8
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 7
09:30 Szkoła odc. 319 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 577 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 47
12:30 19+ odc. 212 - serial
13:00 19+ odc. 213 - serial
13:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1040 
 - serial
14:15 W-11 - wydział śledczy odc. 1041 
 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 2
16:00 Szkoła odc. 320 - serial
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 48
18:00 Ukryta prawda odc. 578 - serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! odc. 5368
20:10 Doradca smaku odc. 28 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2711 - serial
20:55 Milionerzy odc. 85
21:30 Wredne dziewczyny - komedia 
23:35 Piętno przeszłości - fi lm
01:35 MasterChef Junior odc. 3 s. 3 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 Trudne sprawy odc. 542 - serial
08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 546 
 - serial
09:15 Malanowski i Partnerzy odc. 547 
 - serial
09:45 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 75 - serial
10:45 Dlaczego ja? odc. 688 - serial
11:45 Gliniarze odc. 199 - serial
12:45 Trudne sprawy odc. 596 - serial
13:45 Sekrety rodziny odc. 22 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 651 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:40 Gliniarze odc. 141 - serial
17:40 Sekrety rodziny odc. 23 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 188 
 - serial
20:05 Świat według Kiepskich odc. 521 
 - serial
20:40 Króliczek - komedia  
22:45 Totalny kataklizm - komedia 
00:30 Charlie i Boots - komedia 

07:15 Sąd rodzinny 18:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw

18:25 Detektywi na 
wakacjach

13:25 Sensacje XX wieku

07:20 Na sygnale 09:30 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Sarah poznaje lekarza, który pracuje w Afryce, 
pomagając głodującym dzieciom. Zafascynowana 
jego pracą postanawia porzucić dostanie życie 
i wyruszyć do Etiopii wraz z transportem żywności 
i lekarstw.

Shelley – króliczek Playboya, wiedzie beztroskie 
życie w luksusowej rezydencji Hugh Hefnera. 
Nieoczekiwanie zostaje z niej wyrzucona i nie ma 
gdzie się podziać. Trafi a do kampusu.

„Bez granic”
(2003r.) TVN 7 20:00

„Króliczek”
(2008r.) Polsat 20:40
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 temperatura: 26 11 °C
 opady: 0,1 0 mm
 ciśnienie: 1019 1018 hPa
 wiatr: 20 16 km/h 

 temperatura: 26 12 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1017 1016 hPa
 wiatr: 14 14 km/h 

 temperatura: 27 13 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1015 1016 hPa
 wiatr: 14 11 km/h 

 temperatura: 27 13 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1015 1015 hPa
 wiatr: 7 12 km/h 

 temperatura: 28 17 °C
 opady: 0 5 mm
 ciśnienie: 1015 1013 hPa
 wiatr: 17 22 km/h 

 temperatura: 29 19 °C
 opady: 8 21 mm
 ciśnienie: 1010 1008 hPa
 wiatr: 24 21 km/h 

 temperatura: 22 18 °C
 opady: 43 53 mm
 ciśnienie: 1007 1001 hPa
 wiatr: 17 24 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Gofry z bitą śmietaną i owocami
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu.
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Składniki: 

3 szklanki mąki
2,5 szklanki mleka
pół szklanki oleju
3 jajka
2 płaskie łyżeczki 
proszku do pieczenia
2 łyżki cukru
szczypta soli
200 ml śmietany 30%
50 g cukru pudru
owoce sezonowe wg uznania

Sposób wykonania:

Żółtka oddziel od białek i utrzyj z cu-
krem. Dodawaj naprzemiennie mąkę prze-
sianą z proszkiem do pieczenia, mleko i olej. 
Na koniec białka ubij ze szczyptą soli na 
sztywną pianę i delikatnie połącz z masą, aby 
przybrała konsystencję gęstej śmietany. Cia-
sto nakładaj na dobrze rozgrzaną gofrownicę 
i piecz po 3-4 minuty, aż gofry będą brązowe. 
Śmietanę ubij na sztywno z cukrem pudrem. 
Owoce umyj. Gofry udekoruj bitą śmietaną 
i owocami.

Smacznego! Sandra Dembska

Matematy
czna

przeci tna

Angielski
tytu

szlachecki

Cmentarz
podziemny

Cz owiek o
ultralewico

wych
pogl dach

Do listów

Osoba
odnawiaj
ca jaki
obiekt

Przy butach
taternika

Natarcie,
uderzenie,
ofensywa

Typ lasu

Zarz dca
folwarku

Uderzenie kul o kul

”… do
domu”

Specjalista zak adaj cy
lub rozbrajaj cy miny

Rodzaj
ma y

Ogó
adwoka
tów

(np.Virtuti
Militari)

Ze stolic w
Trypolisie

Linijka
wiersza

Borowiec,
l.a. 49

Imi
e skie

Ucze
szko y

wojskowej
Upi te
w osy Karciany

romb
Nerwowy
skurcz

Trunek
gronowy

”… dla
atlety”,
film

Ziemia
uprawna,
pole, an

Sto ekAt asowy
lub

wydarze

Spis
potraww
restaurac

ji,
jad ospis

sze cio
struno
wiec

Skok w
wod

Nowo
twór

z o liwy

Lekki
odkryty
pojazd
konny

7

14

17

12

3

6

16

1

11

15

9

10

4

8

5

13

2

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Matematy
czna

przeci tna

Angielski
tytu

szlachecki

Cmentarz
podziemny

Cz owiek o
ultralewico

wych
pogl dach

Do listów

Osoba
odnawiaj
ca jaki
obiekt

Przy butach
taternika

Natarcie,
uderzenie,
ofensywa

Typ lasu

Zarz dca
folwarku

Uderzenie kul o kul

”… do
domu”

Specjalista zak adaj cy
lub rozbrajaj cy miny

Rodzaj
ma y

Ogó
adwoka
tów

(np.Virtuti
Militari)

Ze stolic w
Trypolisie

Linijka
wiersza

Borowiec,
l.a. 49

Imi
e skie

Ucze
szko y

wojskowej
Upi te
w osy Karciany

romb
Nerwowy
skurcz

Trunek
gronowy

”… dla
atlety”,
film

Ziemia
uprawna,
pole, an

Sto ekAt asowy
lub

wydarze

Spis
potraww
restaurac

ji,
jad ospis

sze cio
struno
wiec

Skok w
wod

Nowo
twór

z o liwy

Lekki
odkryty
pojazd
konny

7

14

17

12

3

6

16

1

11

15

9

10

4

8

5

13

2

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



podróże22 Czwartek 5 lipca 2018

Bory Tucholskie 
zapraszają

TURYSTYKA  Tucholski Park Krajobrazowy nierozerwalnie 
związany jest z dorzeczem rzeki Brdy

Tucholski Park Krajobrazo-
wy, położony na obszarze Bo-
rów Tucholskich, ukształtowanie 
terenu zawdzięcza ostatniemu 
zlodowaceniu bałtyckiemu. Na 
czole lodowca tworzyły się pa-
góry moren czołowych, które na 
przedpolu tworzyły równiny pia-
skowe zwane sandrami. Wspo-
mniane sandry tworzą wypukłe 
wydmy, które osiągają wysokość 
nawet 130 metrów. Inną formą 
terenu, która występuje na tere-
nie TPK, są tzw. wysoczyzny mo-
renowe oraz rynny lodowcowe, 
prowadzące wprost do utworzo-
nych jezior. 

Losy historyczne obszaru 
Borów Tucholskich były trwale 
związane z zakonem krzyżackim, 
a po I wojnie światowej z zabo-
rem pruskim. Dopiero po zakoń-
czeniu II wojny światowej tereny 
te wróciły na stałe do Polski. 

Tucholski Park Krajobrazowy 
powstał w 1985 roku. Zajmuje 
powierzchnię ponad 36 tys. ha, 
z czego 25 tys. znajduje się na 
terenie naszego województwa, 
a reszta na terenie województwa 
pomorskiego. Prawie 90 proc. 
parku to Bory Tucholskie. Taka 
ilość terenów leśnych powoduje, 
że gospodarka związana jest z la-
sami i przemysłem leśnym.

Na terenie TPK ustanowiono 
osiem rezerwatów przyrody. Wy-
stępują też trzy Obszary Chro-
nionego Krajobrazu i pojedyncze 
Pomniki Przyrody. Całość Borów 
Tucholskich to Obszar Chroniony 
„Natura 2000”, świetny do upra-
wiania turystki ekologicznej, 
czyli takiej polegającej na pozna-
waniu naturalnego bogactwa le-
śnego. Ale atrakcji jest więcej.

Koniecznie trzeba zobaczyć 
największy w Polsce akwedukt 
w Fojutowie. Powstał w XIX wie-
ku jako skrzyżowanie dwóch dróg 
wodnych: Wielkiego Kanału Brdy 
i naturalnego cieku wodnego 

Strugi Czerskiej. Amatorom kaja-
karstwa na pewno przypadnie do 
gustu uroczysko „Piekło” na te-
renie rezerwatu rzeki Brdy, koło 
leśniczówki Świt. Rzeka w tym 
miejscu przypomina rzekę gór-
ską o bystrym, rwącym nurcie 
pełnym wirów i zakoli. Brda to 
jeden ze szlaków turystycznych. 
Główny szlak wodny rozpoczyna 
się w miejscowości Rytel i pro-
wadzi meandrami rzeki. Wodne 
stanice zapewniają w miarę bez-
pieczny wypoczynek. W miejscu 
startu można bez problemu wy-
pożyczyć sprzęt kajakarski i za-
poznać się z przebiegiem trasy.

Innym ciekawym punktem 
programu turystycznego jest 
Muzeum Borów Tucholskich 
w Tucholi. Poznamy tam faunę 
i florę tych terenów, a także ży-
cie codzienne borowiaków. We 
wsi Krąg warto zobaczyć osa-
dę borowiaków sprzed 100 lat. 
Niedaleko Tucholi, a konkretnie 
w miejscowości Piła Młyn, znaj-
duje się Górnicza Wioska, od-
kryta przypadkowo przez grupę 
archeologów. Jest ona dostępna 
do zwiedzania. Zobaczymy re-
konstrukcję kopalni węgla bru-
natnego, która istniała i funk-
cjonowała w latach 1850-1939. 
Dzieci będą mogły poszukać 

skarbu Wilhelma Krugera i poba-
wić się w zabawy z przeszłości. 

Jedną z atrakcji Borów Tu-
cholskich są torfowiska, na te-
renie których utworzono rezer-
waty. Ciekawym jest na pewno 
rezerwat „Jeziorka Kozie” z pły-
wającymi wyspami czy też rezer-
wat „Jelenia Wyspa” w Gołąbku, 
położony wokół najczystszej rze-
ki tych terenów – Stążki. Poleca-
my wzorcowo urządzoną ścieżkę 
dydaktyczną z wieżą widokową.

Rezerwat Cisów Staropol-
skich, znajdujący się w Nad-
leśnictwie Wierzchlas nad je-
ziorem Mukrzańskim, zajmuje 
powierzchnię 90 ha i jest naj-
większym rezerwatem tego typu 
w Polsce. Znajduje się tu ponad 
3500 cisów, a największy z nich – 
Cis Chrobrego – ma obwód pnia 
ponad 250 cm. W rezerwacie jest 
ścieżka dydaktyczna i należy się 
poruszać tylko nią.

TPK to kilkanaście szlaków 
turystyki pieszej. Najpopular-
niejszy jest szlak na odcinku 
Tuchola – Płaskorz – Cekcyn 
o długości 35 kilometrów. Sporo 
krótszy, o długości 14 kilome-
trów, prowadzi od miejscowości 
Legbąd, przez Fojutowo, do Ry-
tla. Są również ścieżki rowerowe, 
np. Bydgoszcz – Chojnice o dłu-
gości 165 kilometrów i Tucho-
la – Bachorze o długości 115 ki-
lometrów. Nie należy się zrażać 
długością tych szlaków. Zawsze 
można dany odcinek podzielić 
na kilka etapów i szlak przebyć 
w kilka dni. Nocleg bez problemu 
znajdziemy w gospodarstwach 
agroturystycznych.

Do Tucholskiego Parku Kra-
jobrazowego należy się wybrać 
przynajmniej na kilka dni. Kto 
raz poznał te tereny, na pewno 
będzie tam wracał. 

(Maw)

Brda na wysokości wjazdu do Tucholi (fot. aba)

Akwedukt w Fojutowie (fot. commons.wikimedia.org)

Pamiątka z wakacji
będzie kłopotem
Jedziesz na wakacje za granicę? Z pewnością zechcesz 
przywieźć jakąś pamiątkę. Sklepy i targowiska kuszą 
skórzanymi torebkami, biżuterią z kości słoniowej 
lub koralowca, kawiorem albo nalewkami z kobrą 
w butelce. Zobacz, czego lepiej nie kupować, żeby nie 
narazić się na kłopoty.

Prawo

To, co fascynuje nas w egzo-
tycznych krajach, to m.in. tam-
tejsza fauna i flora. Wiele dziko 
występujących gatunków zwie-
rząt i roślin jest zagrożonych 
wyginięciem. Aby je chronić zo-
stała sporządzona Konwencja 
Waszyngtońska (CITES), która 
reguluje handel zagrożonymi ga-
tunkami poprzez kontrolę, moni-
toring i ograniczanie międzynaro-
dowego obrotu nie tylko żywymi 
okazami, ale również produktami 
z nich pochodzącymi.

Przed przywozem pamiątek 
z egzotycznych roślin i zwierząt 
upewnij się, czy nie są one objęte 
przepisami dotyczącymi ochro-
ny dzikiej fauny i flory poprzez 
ograniczanie handlu (CITES). Jeśli 
pamiątkę, którą planujesz ku-
pić wytworzono z zagrożonych 
gatunków objętych tymi prze-
pisami, nie znaczy to, że nie ma 
możliwości przywiezienia jej do 
kraju. Należy jednak upewnić się, 
że okaz został legalnie pozyskany 
i dopełnić wszelkich wymaganych 
procedur eksportowych i impor-
towych.

Czego 
nie wolno przywozić?
Pamiętaj, że w świetle przepi-

sów CITES nie ma znaczenia, czy 
przewóz dotyczy żywych zwie-
rząt czy przedmiotów, produk-
tów z nich wykonanych. A zatem 
jeśli na liście gatunków objętych 
tymi przepisami znajduje się np. 
pyton, to nie wolno ci bez odpo-
wiedniego zezwolenia przywieźć 
ani żywego zwierzęcia, ani też np. 
torebki czy paska wykonanego 
z jego skóry (patrz tabela). Pełna 
lista gatunków objętych przepisa-
mi znajduje się w rozporządzeniu 
Unii Europejskiej w zakresie CI-
TES.

Są również gatunki, których 
w ogóle nie można przywozić do 
Unii Europejskiej, m.in.:

• trofea wilka z Białorusi, Kir-
gistanu, Turcji;

• nierozłączka rudogłowa 
z Tanzanii;

• ara zielonoskrzydła z Ar-
gentyny i Panamy;

• liczne gatunki koników 
morskich z Indonezji;

• niektóre motyle z Wysp Sa-
lomona;

• skrzydelnik olbrzymi (jego 
muszle są popularną pamiątką) 

z Haiti, niektóre muszle przy-
daczni z Wietnamu, Mozambiku, 
wysp Salomona;

• niektóre storczyki ze Szwaj-
carii, Turcji, Norwegii, Korei Połu-
dniowej, Rosji, Chin, Wietnamu.

Jak dopełnić formalności?
1. Bądź wyczulony na wszelkie 

okazy zwierząt i roślin kupowane 
za granicą.

2. Dowiedz się, czy gatunek 
zwierzęcia/rośliny, z którego wy-
tworzono przedmiot, jest objęty 
przepisami CITES. Szczególnie 
czujny bądź przy przedmiotach 
wytworzonych z: kości słonio-
wej, rogów nosorożca, koralow-
ców, muszli, skór gadów i ssaków 
(głównie: krokodyli, węży, dzikich 
kotów, wilków, niedźwiedzi), in-
nych kości zwierząt.

3. Poinformuj sprzedawcę, że 
chciałbyś wywieźć dany przedmiot 
za granicę. Być może sprzedaw-
ca ma odpowiednie dokumenty 
wywozowe lub może się o nie 
wystarać. To może ułatwić pro-
cedury, ale jedynie w przypadku, 
gdy otrzymasz szczegółowe in-
formacje. Prostego zaprzeczenia, 
typu „Nie, nic Pan/i nie potrze-
buje, nie będzie problemów”, nie 
traktuj jako ostatecznej wykładni. 
Pamiętaj, że poza zezwoleniem 
na wywóz potrzebujesz jeszcze, 
w większości przypadków, zezwo-
lenia na przywóz.

4. Skontaktuj się z Minister-
stwem Środowiska (mail: cite-
s-ma@mos.gov.pl) opisując moż-
liwie dokładnie sytuację (kraj, 
okaz, gatunek). W razie potrzeby 
poradzimy, jak możliwie spraw-
nie przeprowadzić procedurę 
importową, poinformujemy, czy 
w przypadku danego okazu przy-
wóz będzie możliwy.

5. Jeśli już przed wyjazdem 
planujesz zakup jakiejś egzotycz-
nej pamiątki, upewnij się, jakie 
masz możliwości w tym zakresie 
wynikające z przepisów i w razie 
potrzeby przygotuj się zawczasu 
do dopełnienia wszelkich formal-
ności.

6. Na stronie Sekretariatu 
CITES znajdują się m.in. dane do-
tyczące organów wdrażających 
przepisy w krajach całego świata, 
a w Głównym Inspektoracie Wete-
rynarii – Biurze do spraw Granic, 
uzyskasz informacje o ewentual-
nych przepisach mogących mieć 
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internetowym bądź przygotować 
samemu. To ostatnie jest bardzo 
proste, ale nieco pracochłonne. Go-
tową pektynę można zamrozić lub 
przelać do słoików i zapasteryzo-
wać. Przyda się w następnym sezo-
nie do przygotowania przetworów. 
Najczęściej robi się ją z jabłek. Są 
wskazane dobre, kwaskowate, zie-
lonkawe. Słodkie, suche, w typie 
gruszkowym nie będą się nadawać. 
Mogą być stłuczone, takie, których 
nie będziemy już jeść w całości. 
Jabłka dokładnie myjemy, kroimy 
w kostkę (razem ze skórką i nasio-
nami), wrzucamy do garnka o gru-
bym dnie i zalewamy wodą. Gotu-
jemy na wolnym ogniu przez dwie 
godziny, co jakiś czas mieszając. 
Następnie przecedzamy pektynę 
przez gazę, dokładnie odciskając. 
Gotową przekładamy do słoika i zu-
żywamy w ciągu tygodnia do zro-
bienia przetworów. Aby sprawdzić 
zdolności żelujące naszej pektyny, 
należy wlać do szklanki 2-3 łyżki 
alkoholu i dodać jedną łyżkę zim-
nej pektyny. Powinna ona zmienić 
się w galaretowatą masę, dającą 
się wyciągnąć widelcem w jednym 
kawałku. Jeżeli tak się nie dzieje, to 
znaczy, że albo owoce się nie nada-
ją, bo są np. zbyt dojrzałe, albo za 
krótko je gotowaliśmy.

Pektynę możemy też przy-
gotować z owoców cytrusowych, 
a konkretnie z białej części pod 

skórką. Owoce trzeba wyszorować. 
Delikatnie obrać skórkę wierzchnią, 
tak żeby została biała część. Tę wy-
cinamy, kroimy drobno i zalewamy 
wodą. Odstawiamy na 30 minut, 
a potem gotujemy 30 minut. Po 
wystudzeniu przeciskamy przez 
gazę. Tak przygotowaną pektynę 
można zamrozić i wykorzystywać 
latem i jesienią.

Podczas korzystania z domo-
wej pektyny nie da się jednoznacz-
nie określić proporcji, bo wszystko 
zależy od stopnia dojrzałości jabłek, 
z których pozyskujemy pektynę 
i ich gatunku. Ważna jest również 
ilość dodanego cukru. Im go mniej, 
tym więcej potrzeba pektyny. 
Najczęściej przygotowując dżemy 
z owoców o niskiej zawartości pek-
tyny, należy na szklankę owoców 
dodać szklankę domowej pektyny 
jabłkowej. Jeśli owoce nie są zbyt 
kwaśne, wskazane jest również do-
danie soku z cytryny.

Z żywieniowego punktu wi-
dzenia pektyny są substancją ba-
lastową. Co prawda nie dostarczają 
składników odżywczych, lecz ko-
rzystnie wpływają na organizm, 
dlatego nie są wcale takie zbędne.

Stosując pektynę w przetwo-
rach, dbamy podwójnie o nasze 
zdrowie. Po pierwsze eliminujemy 
niezdrowe zagęszczacze i nadmiar 
cukru, a po drugie dajemy nasze-
mu organizmowi rozpuszczalną 
frakcję włókna pokarmowego, któ-
ra korzystnie wpływa na pracę je-
lit, pomaga utrzymać prawidłowe 
stężenie glukozy we krwi, redukuje 
ilość cholesterolu LDL, oczyszcza 
organizm z toksyn. 

(nał)
fot. pixabay/ilustracyjne

Latem chcemy zachować owo-
ce na zimową porę roku. Warto, by 
przetwory były zdrowe. Używanie 
dużej ilości cukru i sztucznych żel-
fiksów temu nie sprzyja. Minimalna 
zawartość cukru, jaką trzeba do-
dać, używając żelfiksów lub cukru 
żelującego, to aż 350 g na 1 kg owo-
ców. Na dodatek prawie wszystkie 
żelfiksy i cukry żelujące 2:1 oraz 
3:1 dodatkowo zawierają w swoim 
składzie substancję konserwującą, 
zwykle jest to kwas sorbowy lub 
sorbinian potasu. 

Sposobem na dżemy bez dużej 
ilości cukru jest długotrwałe goto-
wanie owoców. Jednak to też nie 
jest dobre rozwiązanie, bo podczas 
długiej obróbki termicznej zabija-
my w nich to, co najwartościow-
sze. 

Jak zatem zdrowo zamknąć 
letnie owoce w słoikach? Z pektyną. 
Jest to mieszanina poli- i oligosa-
charydów (węglowodanów), z któ-
rych zbudowane są ściany komór-
kowe wielu roślin. Dla człowieka 
stanowią frakcje rozpuszczalnego 
włókna pokarmowego, czyli błon-
nika. Pektyny posiadają natural-
ną właściwość tworzenia żeli oraz 
galaretek w środowisku kwaśnym 
i właśnie tę cechę wykorzystujemy 
podczas przygotowywania konfi-
tur.

Jak zdobyć pektynę? Można ją 
kupić w sklepie stacjonarnym bądź 

PrzePis na domową Pektynę
– 1 kg jabłek

– woda dobrej jakości
– materiał nadający się do przecedzania/filtrowania np. płótno, gaza 

Wersja 1.
Kroimy jabłka w kawałki lub kostkę i gotujemy do miękkości. Niektórzy zalecają nawet 2 godz. Potem całość przeciskamy 
przez gazę/płótno. Można też zostawić do ocieknięcia np. przez noc. Powstały płyn redukujemy – gotujemy, aż powsta-
nie lepka ciecz, powstały sok nie może przypominać tego z sokowirówki. Zawartość gazy można raz jeszcze zagotować 
z wodą i powtórzyć czynność. Im więcej wydusimy z tych jabłek, tym lepiej. 

Wersja 2.
Z jabłek obieramy gniazda nasienne. Owoce miksujemy, wrzucamy do garnka, dokładamy do nich wycięte przedtem 
gniazda (chodzi o to, by nie zmiksować pestek), zalewamy to wodą, by przykryć owoce i gotujemy pół godziny. Studzimy, 
przecedzamy przez płótno. Czynność powtarzamy – zalewamy wodą raz jeszcze, znowu gotujemy i przecedzamy. Po-
wstały płyn redukujemy - gotujemy do lekkiego zagęszczenia.

Wersja 3.
Składniki:

1 kg odpadów jabłkowych (wytłoczyny z wyciskarki, obierki, gniazda nasienne)
175 ml wody

Umieścić odpady jabłkowe w garnku z grubym dnem. Wlać wodę. Przykryć i gotować na małym ogniu (często mieszając) 
20-25 minut od momentu zagotowania. Wystudzić. Przelać na wyłożone gazą sito i zostawić na 5-6 godzin, a najlepiej 
na całą noc, by sok swobodnie odciekł. Uzyskana w ten sposób ciecz, która roztarta między palcami przypomina płynną 
żelatynę, to właśnie pektyna.

Zdrowe lato w słoiku
kULinaria  Sezon robienia przetworów w pełni. Każdy 
z nas chce zachować smaki lata, by delektować się nimi 
w zimie. Radzimy, jak zamknąć w twistach owoce z ta-
jemniczą pektyną

zastosowanie wobec niektórych 
okazów zwierząt.

Co grozi za 
niedopełnienie wymogów?
Przewóz i działalność komer-

cyjna prowadzona z naruszeniem 

przepisów UE w zakresie ochrony 
gatunków fauny i flory w drodze 
regulacji handlu nimi jest prze-
stępstwem i podlega karze po-
zbawienia wolności do lat 5.

Ministerstwo Środowiska

GATUNEK TEGO NIE KUPUJ

ssaki: wszystkie naczelne (w tym ka-
pucynki, tamaryny, marmozetty), ko-
towate (tygrysy, lwy, lamparty, pumy, 
serwale, rysie, żbiki i wszystkie inne 
poza kotem domowym), wilki, słonie, 
nosorożce, wydry

żywe małpki sprzedawane w celach 
hobbystycznych, skóry dzikich kotów, 
wilków, niedźwiedzi, wydr, słoni, nie-
których zebr oraz przedmioty z nich 
wykonane (buty, dywaniki, kołnie-
rze), wyroby z kości słoniowej, z ro-
gów nosorożca, kłów morsa, pamiątki 
(wypchane zwierzęta lub ich frag-
menty, przedmioty ze skóry, w tym 
przedmioty pamiątkarskie z dłoni 
małp, z nóg/włosia słonia), trofea, 
specyfiki medycyny azjatyckiej (mogą 
zawierać kości tygrysów, żółć niedź-
wiedzi, rogi nosorożca)

ptaki: np. gwarek, prawie wszystkie 
papugi, wszystkie ptaki drapieżne, 
sowy, kolibry

żywe i wypchane zwierzęta, jaja, 
trofea

gady: węże np. wszystkie z rodziny 
pytonów i dusicieli, wszystkie żółwie 
lądowe i morskie, wszystkie krokody-
le, liczne legwany, gekony kameleony, 
inne jaszczurki

żywe zwierzęta, przedmioty skórza-
ne (paski do zegarków, torebki, buty, 
kapelusze, kurtki), przedmioty pa-
miątkarskie ze spreparowanych węży, 
kobry w butelkach z egzotycznymi 
nalewkami, trofea

płazy: np. drzewołazy, aksolotl żywe zwierzęta sprzedawane w ce-
lach hobbystycznych

ryby: np. wszystkie jesiotrokształtne, 
wszystkie koniki morskie

egzotyczne rybki akwariowe, kawior, 
leki i paraleki (w tym specyfiki medy-
cyny azjatyckiej) wytworzone z koni-
ków morskich, zasuszone zwierzęta

pajęczaki: np.: ptaszniki, skorpion ce-
sarski

żywe zwierzęta sprzedawane w ce-
lach hobbystycznych, spreparowane 
skorpiony sprzedawane jako pamiątki 
lub składniki egzotycznych nalewek

owady: np. niepylak apollo, pazie pta-
sioskrzydłe

spreparowane okazy (motyle, 
chrząszcze) sprzedawane w celach 
kolekcjonerskich, żywe zwierzęta

pierścienice: pijawka lekarska żywe okazy dla celów paramedycz-
nych, leki i paraleki wytworzone z pi-
jawek

mięczaki (głównie małże i ślimaki): 
np. muszle skrzydelnika olbrzymiego 
i przydaczni

muszle do celów kolekcjonerskich

rośliny: niektóre agawy, niektóre 
cyprysy, prawie wszystkie kaktusy, 
wszystkie storczyki, wszystkie dzba-
neczniki, szereg roślin drzewiastych  
z rodziny mahoniowatych, palisandry

egzotyczne rośliny ozdobne, meble 
i przedmioty z drewna (w szczegól-
ności mahoniowego), wyroby z pali-
sandru (np. gitary)

koralowce skamieniałe fragmenty koralowców 
przewożone jako pamiątki, składniki 
biżuterii (nie dotyczy korali czerwo-
nych i różowych), żywe koralowce 
i ukwiały do celów akwarystycznych
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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)

Nadchodzą dobre dni. To, nad czym męczyłeś się 
przez ostatnie tygodnie, wreszcie zacznie się układać 
po twojej myśli. Skąd taki nagły zwrot akcji? Osoba, 
która z ukrycia podkładała ci kłody odpuści i skupi 
swoją uwagę na kimś innym. Weekend poświęć na 
odpoczynek. Samotne Koziorożce będą w centrum 
zainteresowania znajomych, posypią się zaprosze-
nia.

Osoby z twojego otoczenia będą chciały wciągnąć cię 
w sprawy, które mogą się źle skończyć. Słuchaj swo-
jej intuicji i nie daj się zwieść na manowce. Najlepiej 
zrobisz, jak na jakiś czas usuniesz się w cień. Odwiedź 
księgarnię, kup kilka książek, które cię interesują, 
a potem zaszyj się w domu. Spokojnie i z korzyścią dla 
swojego rozwoju przeczekasz gorsze dni.

Postaw na drobiazgowość. Zrób porządki na biurku, 
w kalendarzu, pozamykaj zaległe sprawy. Jak się 
z tym uporasz, poczujesz przypływ nowej energii. 
Spotkasz na swojej drodze życzliwe i sympatyczne 
osoby, więc jeśli planowałeś weekendowy wypad, 
nie wahaj się, tylko jedź. Samotne Lwy ruszą na 
podój kogoś, kto zachwyci je swoimi śmiałymi po-
glądami.

Ostatnio wolałaś spędzać czas samotnie niż w oto-
czeniu ludzi. To się zmieni, staniesz się otwarta 
i chętnie podejmiesz się spraw, które wymagają 
kontaktów z innymi. W pracy pilnuj terminów, bo 
w nawale spraw łatwo będzie o zaległości. W miło-
ści nie bądź zazdrosna.

Nie usiedzisz w domu. Ciągnąć cię będzie na kon-
cert, do kina, do przyjaciółki, żeby wysłuchać opo-
wieści o jej problemach. Nie będziesz narzekać na 
nudę. Znajdź czas na pielęgnowanie swojego związ-
ku, partner będzie zachwycony, gdy zaproponujesz 
kolację we dwoje.

Szczęście ci sprzyja, korzystaj z nadarzających się 
okazji. Dobra passa sprawi, że będziesz wyjątkowo 
pewny siebie, ale też kłótliwy. Nie zawsze racja bę-
dzie po twojej stronie. W rodzinie przypadnie ci rola 
mediatora w konflikcie. Zaufaj swojej intuicji, a roz-
wiązanie samo się znajdzie.

Udany tydzień. Czas będzie biegł szybko. Zaanga-
żujesz się w nowy projekt. Pamiętaj, że przyda ci się 
wsparcie merytoryczne jakiejś ważnej osoby. Ode-
zwij się do kogoś, kto wciąż za tobą tęskni. Może 
w jego życiu jest miejsce dla ciebie i przestaniesz 
narzekać na samotność.

Skupisz uwagę na konieczności przeprowadzenia 
zmian w domu lub mieszkaniu. W związku z tym cze-
kają cię większe wydatki. Upolujesz na wyprzedaży 
wymarzoną kanapę czy fotel, do tego pasująca lampa 
i nowe zasłony. W związku spokojnie, o ile odpuścisz 
spory o drobiazgi. Weekend spędź aktywnie, najlepiej 
na łonie natury. Wyciszysz się, naładujesz baterie.

Życie zwolni, będzie biegło spokojnym rytmem. Nad 
wszystkim zapanujesz, nadrobisz zaległości i znaj-
dziesz czas na swój rozwój. Dobry czas na podjęcie 
decyzji o dalszej edukacji. Będziesz czerpać sporo 
radości z wyjątkowo udanych spotkań z przyjaciół-
mi. Byki w stałych związkach odpuszczą trudne 
dyskusje o finansach, co zdecydowanie poprawi 
atmosferę.

Poczujesz chęć zmian, będzie cię nosić. Twoje myśli 
zaprzątnie układanie nowego planu na życie. Patrz 
w przyszłość z optymizmem, jest szansa, że uda ci 
się dobrze ustawić. Tylko pamiętaj o tym, by nie 
zwierzać się osobom mającym długie języki. W mi-
łości gorący flirt na horyzoncie. Jeśli stracisz dla 
kogoś głowę, bądź ostrożny, bo ta osoba może być 
nieuczciwa.

Zarówno w kwestiach zawodowych, jak i domowych 
postanowisz wziąć sprawy w swoje ręce. Wprowadzisz 
nowe zasady, podział obowiązków. Lepiej, żeby oso-
by z twojego otoczenia nie dyskutowały teraz z tobą, 
bo będziesz kłótliwy. Powodzenie w sprawach finan-
sowych za sprawą pewnego odkurzonego pomysłu. 
Szykuj się na awans i wakacje pod palmami.

Poczujesz duży przypływ energii. Nie będzie teraz dla 
ciebie rzeczy niemożliwych. Zajmiesz się nadrabianiem 
zaległości, jednocześnie realizując bieżące zadania. 
Planety podsuną ci nowe zainteresowania, więc jeśli 
ostatnio wziąłeś na siebie dodatkowe zobowiązania, 
wyplącz się z nich, bo zabraknie czasu na te pasje. 
W sprawach sercowych spokój.

Kolorowanki dla dzieci
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Piknik pełen radości
GMINA RYPIN  W sobotnie popołudnie 30 czerwca w miejscowości Rypałki odbył się piknik rodzinny. Na 
przybyłych mieszkańców wsi czekało wiele atrakcji

Na początku zadbano 
w szczególności o najmłodszych 
uczestników imprezy. Liczne 
konkursy, zabawy, wspólne tań-
ce i malowanie twarzy przygo-
towali profesjonalni animato-
rzy. Dzięki druhom z OSP dzieci 
mogły poczuć się jak prawdziwi 
strażacy. Przejażdżka pojazdem 
specjalnym dostarczyła wszyst-

kim wiele emocji. Zadbano rów-
nież o poczęstunek. Były słod-
kości, lody dla najmłodszych 
oraz kiełbaski z grilla. Chętni 
mogli skosztować również pysz-
nej grochówki. Sobotnią zaba-
wę zorganizowano z inicjatywy 
rady sołeckiej przy wsparciu 
pań z KGW oraz strażaków z lo-
kalnego OSP.

– Jest to impreza, która 
integruje lokalne środowisko, 
a o to przecież chodzi, żeby 
wyjść z domu i wspólnie miło 
spędzić czas – przyznaje prze-
wodnicząca koła gospodyń Mar-
ta Orlińska.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz Więcej zdjęć na naszej stronie:

RYPIN-CRY.PL



zanotowano: W tejże parafij znaj-
duje się kaplica publiczna we wsi 
zwanej Pręczki dziedzicznej W. 
Łempickiego. Ta kaplica jest pod 
tytułem S. Erazma Biskupa i Mę-
czennika. Według opisu z 1855 
roku, zamieszczonego w aktach 
hipotecznych majątku Pręcz-
ki, był to budynek z drzewa, 
z kruchtą i zakrystyą, kleńcem 
pokryty, o jednej kopule z dwiema 
sygnaturkami. Kaplica Łempic-
kich w Pręczkach, po spaleniu 
się świątyni w Rogowie w 1873 
roku, była używana jako ko-
ściół parafialny, w którym pro-
boszczowie rogowscy odprawia-
li msze święte. Prawdopodobnie 
wówczas stała się kościołem fi-
lialnym dla świątyni parafial-
nej w Rogowie, chociaż formal-
nie należała do Dembińskich, 
właścicieli wsi. Opieka probosz-
czów była jednak niewystarcza-
jąca i kaplica stopniowo upada-
ła. Ksiądz Antoni Jędrzejkowski 
w 1887 roku pisał: Kaplica ta 
drewniana deskami oszalowana, 
jątami pokryta, obecnie zupełnie 
chyląca się ku upadkowi, potrze-
bująca gwałtownej restauracyi, ob-
wiedziona murem z cegły, w wielu 
miejscach nadpsutym. W końcu 
lat dziewięćdziesiątych XIX 
wieku zrujnowaną już kaplicę 
w Pręczkach rozebrano, a na 
jej miejscu wystawiono drew-
nianą figurę. Jako nieistniejącą 
kaplicę wspominał w 1909 roku 
ksiądz Walenty Załuski. Mate-
riał z kościoła pręczkowskiego 
ksiądz Józef Smólczyński prze-
znaczył na budowę nowej orga-
nistówki w Rogowie. 

W 1826 roku majątek Pręcz-
ki odziedziczyła po Franciszku 
Łempickim jego bratanica Ma-
rianna. Wyszła ona wcześniej za 

W 1502 roku wizytujący 
Pręczki biskup Przerembski za-
stał jeszcze we wsi kościół, ale 
zniszczony i opuszczony (Pracz-
kowy ecclesia desertata). Podjął 
wówczas decyzję o włączeniu 
beneficjum pręczkowskiego 
do parafii rypińskiej, gwaran-
tującej, w przeciwieństwie do 
spustoszonego wówczas ko-
ścioła rogowskiego, lepsze jego 
wykorzystanie i zarządzanie. 
Mieszkająca w Pręczkach w XVI 
i XVII wieku rodzina Pręczow-
skich nie odbudowała zapewne 
kościoła, czy kaplicy w żadnej 
formie. Z zachowanych póź-
niejszych źródeł wiadomo na-
tomiast, że we wsi na starym 
miejscu, wokół nieistniejącej 
już dawnej świątyni parafial-
nej, funkcjonował nadal cmen-
tarz, o którym pisano m.in. pod 
rokiem 1694 (est caemeterium as-
seribus ligneis saeptum in medio 
eius Imago Crucifixi; w tłumacze-
niu: Jest cmentarz ogrodzony 
drewnianymi deskami, po-
środku niego krzyż). Około 1775 
roku Pręczki włączone zostały 
ponownie do parafii Rogowo, 
ale proboszczowie rogowscy nie 
podjęli budowy kościoła filial-
nego w tej wsi. 

W 1809 roku ówczesny 
właściciel Pręczek Franciszek 
Łempicki wystawił, zapewne 
na miejscu dawnego kościoła 
i funkcjonującego jeszcze cmen-
tarza kaplicę, która otrzymała 
wezwanie św. Erazma. Była to 
pierwsza od likwidacji para-
fii w 1502 roku świątynia w tej 
wsi i prawdopodobnie druga 
w historii Pręczek. Pierwszą 
wzmiankę o nowym kościele 
Łempickich przekazała wizyta-
cja dziekańska z 1821 roku, gdzie 
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Kaplica Dembińskich w Pręczkach
KOŚCIOŁY W REGIONIE  Kościół w Pręczkach zapewne istniał od początku funkcjonowania w tej 
wsi parafii, tj. prawdopodobnie od końca lat siedemdziesiątych XIV stulecia. Świątynia ta, znisz-
czona w czasie wojny trzynastoletniej (1454-1466), nie została już odbudowana do końca XV wie-
ku

mąż za Ignacego Dembińskiego, 
sędziego pokoju powiatu lip-
nowskiego. W 1845 roku zmarła 
i Pręczki przeszły na własność 
jej męża. Prawdopodobnie po-
chowana została w grobow-
cu rodziny Łempickich, który 
stał wówczas na cmentarzu 
w Pręczkach, przy starej drew-
nianej kaplicy, wystawionej 
w początkach XIX stulecia (zob. 
wyżej). Po śmierci żony Ignacy 
Dembiński zbudował, zapewne 
na miejscu grobowca Łempic-
kich, nową kaplicę. Pierwszą 
wzmiankę o niej udało mi się 
odnaleźć dopiero dla roku 1877, 
kiedy to wspomniana została 
w protokole przejęcia parafii 
przez księdza Antoniego Ję-
drzejkowskiego (Przy tej kaplicy 
[św. Erazma] jest druga kaplicz-
ka mała murowana z cegły a pod 
nią grób dla familii Dębińskich, 
kosztem śp. Ignacego Dębińskie-
go pobudowana około 1862 roku). 
Data budowy, niezbyt odległa 
od czasu pisania protokołu, wy-
daje się prawdopodobna. Gro-
bowiec zwany był od tej pory 
kaplicą Dembińskich. W pod-
ziemiach pochowani zostali za-
pewne Ignacy Dembiński (zm. 
1875) i jego syn Henryk. Można 
przypuszczać, że przeniesiono 
do niej także szczątki zmarłej 
wcześniej Marianny z Łempic-
kich Dembińskiej i zapewne in-
nych zmarłych z rodu Łempic-
kich, właścicieli Pręczek. Kilka 
trumien nie zabezpieczonych 
w podziemiach widziałem jesz-
cze w początkach lat dziewięć-
dziesiątych. W kilka lat później 
kryptę zamurowano, kładąc po-
sadzkę. 

Po rozebraniu w końcu XIX 
wieku kościoła św. Erazma, ka-
plica grobowa Dembińskich po-
została na cmentarzu w Pręcz-
kach i stopniowo niszczała. Nie 
znalazłem nigdzie informacji, 
aby nadano jej wezwanie św. 
Erazma po starym kościele. 
W czasach stalinowskich, kiedy 
usunięto naukę religii ze szkół, 
ksiądz Stanisław Załęski urzą-
dził w niej punkt katechetycz-
ny. W 1960 roku ksiądz Łebkow-
ski przeprowadził elektryfikację 
kaplicy i zaczął odprawiać w niej 
msze święte. Stworzony w ten 
sposób kościół filialny wyma-
gał jednak remontu, o którym 
wspominał jeszcze w 1967 roku 
biskup Bogdan Sikorski: Kapli-
ca w Pręczkach w dalszym ciągu 
oczekuje na remont. Uporządko-

wania domagają się też cmentarze 
przy kościele parafialnym i kaplicy 
w Pręczkach. Zapewne wkrót-
ce po wizycie biskupiej ksiądz 
Łebkowski przeprowadził grun-
towny remont kaplicy Dem-
bińskich, o którym wspominał 
odchodząc z parafii: Kaplica mu-
rowana w Pręczkach, oddalonych 
o 6 km. od Rogowa, ponad 100 lat 
licząca, z oryginalnymi wieżycz-
kami, kiedyś kaplica pogrzebowa 
kolatora Pręczek, po rozebraniu 
kościoła drewnianego św. Erazma 
pełni funkcję kościoła filialnego 
od 1957 r. Odprawiają się tu Msze 
św. w każdą niedzielę. Otynko-
wana i wymalowana wewnątrz 
z lamperią oliwną w 1967 r. Sygna-
turka na wieży na froncie kaplicy, 
dwa wąskie okna, nisza nad nowo 
fundowanymi drzwiami. Niestety 
kaplica nie może pomieścić nawet 
100 dorosłych osób, dlatego przed 
kaplicą są dostawione kilka me-
trów długie, do dachu sięgające, 
boki. Przygotowany też jest żela-
zny szkielet dachu z drewnianymi 
spągami dla przybicia eternitu, aby 
ludzie przed kaplicą nie musieli 
stać z odkrytymi głowami w cza-
sie deszczu i zamieci śnieżnej, co 
się zdarza niejednokrotnie. W ka-
pliczce została położona drew-
niana podłoga, urządzony ołtarz, 
szafka do szat liturgicznych i za-
instalowany punkt katechetyczny. 
Kolejne remonty kaplicy Dem-
bińskich przeprowadzał ksiądz 
Ptaśkiewicz w latach siedem-
dziesiątych, co widział i opisy-
wał w czasie wizyty w 1971 roku 
biskup Bogdan Sikorski: Kaplica 
w Pręczkach została odnowiona. 
Pomieści około 70 osób. Wstawio-
no ołtarz soborowy. Jest przy niej 
niewielki cmentarz przykościelny. 
Całość została właściwie ogrodzo-
na. Pod rokiem 1974 ksiądz Ptaś-

kiewicz zanotował: W Pręczkach 
uporządkowaliśmy teren przy ka-
plicy. Usunęliśmy stare sztacheto-
we płoty i zastąpiliśmy je nowym 
na betonowym fundamencie pło-
tem z siatki i w 1975 roku: Zabez-
pieczyliśmy dach, bo ulegał koro-
zji. Ogrodziliśmy siatką teren przy 
kaplicy w Pręczkach. W połowie 
lat dziewięćdziesiątych zamu-
rowano krypty podziemne i po-
łożono nową posadzkę, a w 1997 
roku częściowo odnowiono ele-
wację. Były to prawdopodobnie 
ostatnie remonty prowadzone 
w kaplicy Dembińskich. 

Kaplica Dembińskich usytu-
owana jest na północny zachód 
od kościoła, przy ogrodzeniu. 
Wymurowana została z cegły 
na zaprawie wapiennej. Fun-
damenty posiada kamienne. 
Tynkowana na zewnątrz i we-
wnątrz. Orientowana, w stylu 
neogotyckim. Wybudowana na 
planie prostokąta, wewnątrz 
bez podziałów. Wejście na ścia-
nie wschodniej. Podpiwniczona 
kryptą na pochówek, obecnie 
zamurowaną. Dach dwuspa-
dowy, pokryty papą, więźba 
krokwiowa. Ściany gładkie, 
w bocznych po dwa okna, z któ-
rych jedno ostrołukowe i jedno 
prostokątne, w metalowych ra-
mach z kolorowymi szkłami. 
Drzwi drewniane, płycinowe, 
na zawiasach. Elewacja fronto-
wa jednoosiowa. Ponad drzwia-
mi ostrołukowa wnęka. Na 
szczycie wieżyczka zakończona 
jest krzyżem. W każdym naroż-
niku sterczyny wieżyczkowe 
o przekroju kwadratowym, ze 
stożkowymi daszkami. Ściany 
wieżyczek z podłużnymi wnę-
kami, podstawy schodkowo 
zmniejszają się ku dołowi.

Piotr Gałkowski

Kaplica Dembińskich w Pręczkach (fot. 1970)

Kaplica Dembińskich w Pręczkach (fot. 2017)
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Z policjantami w bibliotece
RYPIN  Rypińscy policjanci odwiedzili dzieci spędzające wakacje w bibliotece i przeprowadzili poga-
dankę o bezpieczeństwie. Była mowa o tym jak prawidłowo zachowywać się na drodze oraz w kon-
takcie z obcymi osobami. Policjanci rozdali maluchom opaski odblaskowe, aby poprawić ich bezpie-
czeństwo

W miniony wtorek policjanci 
z Rypina gościli u dzieci spędzają-
cych wakacje w bibliotece, które 
zorganizowała Miejsko-Powiato-
wa Biblioteka Publiczna w Rypi-
nie. Powodem wizyty były roz-
mowy na temat bezpieczeństwa 
podczas trwających już wakacji.

– Dzieci odpowiadały na 
pytania policjantów i utrwalały 
wiedzę na temat przepisów ru-
chu drogowego, ale także prawi-
dłowego zachowania, gdy nie są 
pod opieką dorosłych. Policjanci 
szczególną uwagę przywiązali do 
bezpieczeństwa niechronionych 
uczestników ruchu drogowego 
czyli m. in. pieszych. Przy pomo-

cy magicznej tuby wyjaśnili jak 
ważne jest, aby być widocznym 
na drodze i w tym celu rozdali 
dzieciom opaski odblaskowe – 
relacjonuje asp. Dorota Rupińska 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Rypinie.

Podczas spotkania nie zabra-
kło też pytań o pracę munduro-
wych. Policjanci przygotowali dla 
maluchów małą niespodziankę. 
Dzieci miały możliwość poczuć się 
przez chwilę jak prawdziwi poli-
cjanci i przy użyciu „magicznego” 
proszku i pędzla magnetycznego 
ujawniali ślady linii papilarnych.

(ak)
fot. KPP Rypin



Sprzedam owies. Tel. 664 694 299

Sprzedam słomę z pola 400 kulek, roz-
miar 120, 30 zł. Żmijka 3,40x10, 950 zł. 
Gruber 17 łap, 3,30, 5800 zł. Piórkowo. 
Tel. 510 366 161

Sprzedam siano w kostkach, cena 5 zł/
kostka. Tel. 602 459 227

Różne

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

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, 
tel 600 990 042

USŁUGI

tani wynajem koparko ładowarki 
praca wykonana szybko i sprawni 
509-461-715

Nieruchomości

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

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

Sprzedam działki budowlane od 10 do 
50 arów w miejscowosci Strzygi cena 32 
zł za m2, tel. 797 450 331

Praca

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

firma posadzkarska przyjmie do 
pracy zacieraczy posadzkarzy po-
mocników ,dobre warunki pracy 
,tygodniówki 509461715

Praca przy zbiorze borówki, tele-
fon 601 282 554

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

Rolnictwo

Sprzedam ziemię rolną 5,70 ha. Piórko-
wo koło Radomina. Tel. 889 091 206
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

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

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

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

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

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

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

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

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

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

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

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

BUDOWA I REMONTY

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

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

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

EDUKACJA

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

FINANSE I BANKOWOŚĆ

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

NIERUCHOMOŚCI

BIURA NIERUCHOMOŚCI

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

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

OGRODNICTWO

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

Tel. 54 230 90 66 , 519 618 010

ROLNICTWO LEŚNICTWO

HURT / SKLEP

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

MASZYNY

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

NAWOZY

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

USŁUGI

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

SKŁADY OPAŁU czarny

Dampol skład opału Szczuka, tel. 56 498 12 24

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

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

SPORT I REKREACJA czarny

FITNES / AEROBIC / KULTURYSTYKA

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

ROWERY

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

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

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

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

USŁUGI

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

SUROWCE / SKUPY czarny

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

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

ADMINISTRACJA

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

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

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

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

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

KULTURA I REKREACJA

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

serwisy

skup aut / demontaż

stacje kontroli pojazdów

usługi

usługi
Budowa i remonty

wykończenie wnętrz

Edukacja
szkoły językowe

Finanse i bankowość
leasing

Nieruchomości
biura nieruchomości

hurt / sklep
Rolnictwo / leśnictwo

maszyny

nawozy

usługi

składy opału

fitness / aerobic
/ kulturystyka

Sport i rekreacja

rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Kultura i rekreacjaKultura i rekreacja

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

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

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

NUMERY ALARMOWE

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

OŚWIATA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNE

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

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

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

ZDROWIE

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

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

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

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

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

Oświata

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 

Zdrowie

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU RYPIŃSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Praca

Różne

Rolnictwo

Nieruchomości

Usługi

Ogrodnictwo

R E K L A M A  W  C R Y

TEL.  608 688 587
Z A D Z W O Ń

Numery alarmoweNumery alarmowe
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RYPIN  W dniach 22 maja-30 czerwca ruszyła II edycja rowerowej sztafety charytatywnej organizowanej 
przez grupę „MUNDUR NA ROWERZE”. Rypińscy policjanci przyłączyli się do tej wyjątkowej akcji, która 
ma na celu zebranie środków na leczenie i rehabilitację funkcjonariuszy poszkodowanych w trakcie akcji. 
W tym roku mundurowi jadą dla Arka i Marcina z Łodzi. Sztafeta rozpoczęła się w Białymstoku, a kończy 
w Łodzi

Pojechali w szczytnym celu

„MUNDUR NA ROWERZE” jest 
to nieformalna koleżeńska grupa 
rowerowa zrzeszająca funkcjona-
riuszy i pracowników Policji, Stra-
ży Granicznej, Służby Więziennej, 
Straży Ochrony Kolei, strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej 
oraz żołnierzy Wojska Polskiego, 
żołnierzy Żandarmerii, funkcjo-
nariuszy Krajowej Administra-
cji Skarbowej oraz ratowników 
medycznych. Trasa sztafety liczy 
6130 km, przebiegać będzie przez 
ponad 130 miast. Sztafeta prowa-
dzona jest etapami. Przebieg akcji 
będzie polegać na przekazywaniu 
sobie przez uczestników dwóch 
bransolet splecionych z linki zwa-
nej paracordem.

– 28 czerwca do sztafety do-

łączyli policjanci i strażacy z Ry-
pina, którzy przejęli opaskę od 
mundurowych z Sierpca. Rajd 
prowadził z Rypina do Bydgosz-
czy przez Iławę i Grudziądz. Mun-
durowi wyruszyli punktualnie 
o godzinie 8.00 spod Komendy 
Powiatowej Policji w Rypinie do 
Brodnicy, gdzie nastąpiło prze-
kazanie opaski tamtejszym funk-
cjonariuszom. Uczestników rajdu 
przywitał komendant rypińskiej 
policji i życzył wszystkim bez-
piecznej podróży – mówi asp. 
Dorota Rupińska z KPP Rypin.

W tym roku służby mundu-
rowe, w tym rypińscy policjanci, 
jadą dla: st. sierż. Marcina Miniak 
z Komisariatu Policji V w Łodzi. 
Doznał on obrażeń ciała w postaci 

ran szarpanych obu dłoni z obec-
nością ciał obcych, skutkujących 
utratą palców I, III i IV lewej dło-
ni, licznych uszkodzeń ścięgien 
i więzadeł lewej ręki, poparze-
nia powiek, uszkodzenia wzroku 
z penetracją ciał obcych, znaczne 
uszkodzenie słuchu wymagające 
rekonstrukcji błony bębenkowej.

Drugim poszkodowanym jest 
Asp. sztab. Arkadiusz Dąbrowski 
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
nr 1 w Łodzi. Doznał on obrażeń 
ciała w postaci ran obu oczu oraz 
znacznego uszkodzenia słuchu. 
Obecnie ważą się losy tego czy 
Arek będzie w przyszłości wi-
dział.

(ak)
fot. KPP Rypin
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GODZINY OTWARCIA:
PN-PT: 7.OO-18.OO | SOB: 7.OO-14.OO
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R E K L A M A

100 prezentów na
100 lat ciągników 
John Deere!

Ponadto 3 lata 
ochrony gwarancyjnej 
na ciągniki serii 7R oraz modele 
6230R i 6250R za 1 zł** netto

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

Profesjonalna skrzynka narzędziowa 
do każdego ciągnika John Deere powyżej 100 KM za 1 zł* netto

Do ciągników serii 6R Do ciągników serii: 
5G, 5M, 5R 

do każdego ciągnika John Deere powyżej 100 KM za 1 zł* netto

Do ciągników 
7R i 8R/RT i 9R/RT/RX
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Czy powtórzy się koszmar ubiegłorocznych żniw? 
Jak uchronić się przed utratą plonu podczas nadchodzącego lata?

Czas żniw to kulminacyjny 
moment wielomiesięcznej pracy 
rolnika. Dlatego też tak ważne 
jest, by wykorzystany sprzęt ce-
chował się jak najwyższą wydaj-
nością i niezawodnością. Obecna 
aura zapowiada kumulację prac 
żniwnych w bardzo krótkim cza-
sie. Wymusza to na rolnikach 
pośpiech i prace kombajnami 
z maksymalną wydajnością. Dla-
tego warto wiedzieć co wpływa 
na ich efektywność w trakcie 
żniw. 

Płynny przepływ 
masy żniwnej 
przez kombajn
Zbierany plon poddawany 

jest obróbce w kombajnie na kil-
ku etapach: podawanie, omłot, 
separacja, czyszczenie oraz za-
gospodarowanie resztek pożniw-
nych. 

– W ramach tych etapów 
plon powinien przepływać przez 
poszczególne podzespoły w spo-
sób płynny, tak aby żaden z nich 
nie był czynnikiem ograniczają-
cym przepływ. Zapewnia to wy-
soką wydajność maszyny – mówi 
Mateusz Janicki z John Deere Pol-
ska.

Wydajne kombajny klawi-
szowe posiadają najczęściej duży 

bęben młócący na przykład z 10 
cepami, z których aż 4 zawsze 
pracują na klepisku. Innym cha-
rakterystycznym elementem 
w wydajnych kombajnach jest 
wielobębnowy układ młócący 
gwarantujący dużą powierzchnię 
aktywnej separacji. 

– Przykładem mogą tutaj 
być kombajny John Deere z serii 
T, gdzie dodatkowo dzięki zasto-
sowaniu bębna nasiębiernego za-
pewniony jest łagodny przepływ 
masy oraz minimalne uszkodze-
nia słomy i ziarna – podkreśla 
przedstawiciel John Deere.

Automatyzacja oznacza 
zwiększoną wydajność
Jednym z kolejnych elemen-

tów wpływających na wyższą 
wydajność jest automatyzacja 
kombajnu, na przykład satelitar-
ny system automatycznego pro-
wadzenia (AutoTrack). Dzięki jego 
zastosowaniu operator może 
zostać odciążony od ciągłego ob-
serwowania czy koszenie odby-
wa się pełną szerokością zespołu 
żniwnego. Takie wsparcie ze stro-
ny maszyny pozwala operatoro-
wi skupić się na monitorowaniu 
innych funkcji kombajnu. Tego 
typu układ poprawia wydajność 
kombajnu i pozwala na podnie-

sienie prędkości jazdy podczas 
zbioru i koszenie pełną szeroko-
ścią zespołu żniwnego. Do tego 
zapewnia wyższą wydajność 
podczas pracy po zmierzchu oraz 
przy ograniczonej widoczności 
(kurz).

Zastosowane w kombajnach 
innowacyjne rozwiązania takie 
jak, np. Interaktywna Regulacja 
Kombajnu (ICA) pozwalają ope-
ratorowi określić, co dla niego 
jest priorytetem: jakość ziar-
na, słomy czy np. poziom strat. 
System analizuje na bieżąco in-
formacje otrzymywane z kamer 
skanujących masę żniwną na 
przenośniku czystego ziarna oraz 
niedomłotów. Od razu dokonuje 
korekty w ustawieniach parame-
trów takich jak: prędkość bębna 
młócącego, szczelina klepiska, za-
kres otwarcia sit, itp., tak aby nie 
przekroczyć ustawionego przez 
operatora poziomu strat i jakości 
ziarna a jednocześnie zapewnić 
maksymalną wydajność.

Ważnym aspektem automa-
tyzacji w kombajnach jest system 
automatycznej synchronizacji 
prędkości i kierunku jazdy ciągni-
ka z kombajnem (MachineSync). 

– Umożliwia on wyładunek 
ziarna w trakcie koszenia z wyż-

szą prędkością. Prowadzi to do 
zmniejszenia strat ziarna pod-
czas jego rozładunku i zwiększe-
nia wydajności pracy na polu – 
tłumaczy Mateusz Janicki. 

Bardzo wydajny 
zespół żniwny
Na wydajność kombajnu 

ogromny wpływ ma odpowied-
nio dobrany przyrząd żniwny po-
zwalający na szybkie przystoso-
wanie do zbioru różnych upraw. 
W ten sposób firma John Deere 
oferuje wiele rozwiązań takich 
jak przyrządy z wysuwanym sto-
łem, z przenośnikiem taśmowym 
czy elastyczną kosą. Obecna aura 
zapowiada konieczność jedno-
czesnego zbioru różnych rodza-
jów plonu np. rzepak i zboża. 
Technologia regulacji szerokości 
stołu zespołu żniwnego przy-
spieszy przygotowanie kombajnu 
do szybkiego i płynnego przejścia 
pomiędzy uprawami.   

Zespół czyszczący
Najwyższą czystość zebrane-

go ziarna gwarantuje odpowiedni 
układ czyszczący. Zastosowanie 
specjalnej konstrukcji sit np. HP 
(wysokiej wydajności) oraz ich 
duża powierzchnia zapewnia 
doskonałe parametry zebranego 
materiału. 

John Deere wykorzystuje np. 
rozwiązania z branży lotniczej, 
tj. lekkie, aluminiowe elemen-
ty połączone nitami. Pozwala to 
uzyskać najwyższą trwałość kon-
strukcji kosza sitowego i ograni-
czyć wywoływane przez niego 
drgania. Podczas pracy w terenie 
pagórkowatym bardzo ważnym 
czynnikiem wpływającym na 
wyższą wydajność jest pozio-
mowanie kombajnu. Na przy-
kład kombajny marki John Deere 
mogą być dostarczone w wersji 
HillMaster, czyli maszyny z sys-
temem poziomowania całego 
kombajnu.
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