
Przypomnijmy, że 2,5-letni 
chłopiec trafił do rypińskiego 
szpitala, po tym jak został ciężko 
pobity przez konkubenta matki. 
Skatowane dziecko po szybkiej 
diagnozie zostało przewiezione do 
Specjalistycznego Szpitala Miej-
skiego w Toruniu, gdzie przeszło 
skomplikowaną operację. W wyni-
ku dochodzenia policja zatrzymała 
25-letniego mężczyznę, który po-
czątkowo usłyszał zarzut znęcania 
się nad chłopcem oraz spowodo-
wania u niego obrażeń narusza-
jących czynności  narządu jego 
ciała na okres powyżej 7 dni, za co 
groziło mu do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Po bliższym zapoznaniu się ze 
sprawą  prokurator zdecydował 
jednak o zmianie kwalifikacji czy-
nu i tym samym sprawcy pobicia 
grozi dwukrotnie wyższy wyrok. 
Zdaniem prokuratury mężczyzna 
stosował przemoc wobec chłopca 
od sierpnia ubiegłego roku. Ra-
dosławowi K. postawiono zarzut 
znęcania się ze szczególnym okru-
cieństwem. W czasie, gdy chłopiec 
był w domu z ojczymem,  jego 
matka przebywała w szpitalu, 
gdzie rodziła drugie dziecko. Zaraz 
po tym jak sprawa ujrzała światło 
dzienne, sąd umieścił noworodka 
w pogotowiu opiekuńczym. 

dokończenie na str. 4

ROGOWO  Coraz więcej par decyduje się na życie w niefor-
malnym związku. Konkubinat wiąże się jednak z pewnym ry-
zykiem, o czym boleśnie przekonał się jeden z naszych czytel-
ników
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Burmistrz wręczył 
Laury Sportowe 2017
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GMINA BRZUZE

Ruszają z kopyta z 
inwestycjami

str. 5

Historia pana Janusza, który 
skontaktował się z naszą redak-
cją, może być przestrogą dla in-
nych. 

– Wciąż nie mogę uwierzyć 
w to wszystko, co mnie spotka-
ło – opowiada Janusz Kościelski 
z Rogowa. – Mieszkaliśmy razem 
z partnerką od czterech lat i na-
gle koniec.  W naszym związku, 
jak w każdym zdarzały się kłót-
nie, ale potrafiliśmy się dogadać. 
Wcześniej miałem dobrze płatną 
pracę w jednej z kieleckich firm. 
W remont domu, którego nie 
jestem właścicielem, włożyłem 
wiele pracy i pieniędzy. Położy-
łem przed budynkiem kostkę, 
zadbałem o elewację oraz od 
podstaw wykonałem łazienkę. 
Nie przypuszczałem, że z dnia na 

dzień zostanę pozbawiony dachu 
nad głową.

Podejrzenia o zdradę
Pan Janusz w rozmowie przy-

znaje, że nie posiada żadnych 
rachunków oraz faktur i tym 
samym nie może domagać się 
zwrotu poniesionych kosztów. 
Mówi również o oskarżeniach ze 
strony byłej partnerki.

– Moja poprzednia praca 
wymagała ciągłych wyjazdów i  
dlatego nieustannie byłem podej-
rzewany o zdradę. Nie pomagały 
moje zapewnienia, że w delegacji 
ciężko pracuję i nie spotykam się 
z innymi kobietami. Była partner-
ka wielokrotnie dzwoniła również 
do firmy i wypytywała o moją 
osobę. Z myślą o naszej przyszło-
ści postanowiłem zrezygnować 
z tej pracy i przeniosłem się do 
zakładu w Rypinie. Wprawdzie 
zarabiałem znacznie gorzej, ale 
wierzyłem, że to pomoże nasze-
mu związkowi. Niestety myliłem 
się i w lutym zostałem wyrzucony 
na bruk – przyznaje Kościelski.

Bez komentarza
Skontaktowaliśmy się z byłą 

partnerką pana Janusza, by po-
znać jej opinię w tej sprawie. Sta-
nowczo odmówiła nam komen-
tarza, twierdząc jedynie, że były 
partner ją nachodzi, a o wszyst-

kim poinformowana jest policja. 
Faktem jest, że pozbawiony da-
chu nad głową i bez odpowied-
nich środków pan Janusz pozo-
staje osobą bezdomną.

Nocował na cmentarzu
– Z powodu choroby otrzy-

muję świadczenie w kwocie nieco 
ponad 500 złotych miesięcznie. 
Nie stać mnie na wynajem miesz-
kania. Wsparcie ze strony urzędu 
gminy w Rogowie uzyskałem do-
piero po interwencji radcy praw-
nego, który udziela darmowych 
porad w starostwie powiatowym 
w Rypinie. Przyznano mi zasiłek, 
który wynosi 90 zł. Moja rodzi-
na również nie może mi pomóc. 
Proboszcz dał mi kanapkę, ale po-
prosił mnie, bym nie nocował na 
cmentarzu. Policjanci stale mnie 
spisują, jakbym był jakimś strasz-
nym bandytą. Czasami myślę, że 
nie ma dla mnie lepszego życia.

Co na to policja i GOPS?
O stosowny komentarz po-

prosiliśmy policję. Z uzyskanych 
od oficera prasowego KPP w Ry-
pinie informacji wynika, że to Ja-
nusz Kościelski dwukrotnie pro-
sił o interwencje w tej sprawie. 
W obu przypadkach wskazywał 
policjantom, gdzie lub do kogo 
się udaje. 

Dokończenie na str. 2

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Wyśpiewali awans do finału
6 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Rypinie odbyły się eliminacje powia-
towe do 24. Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Piosenki Awans 2018. Udział wzięło 
aż 39 osób – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z naszego 
powiatu oraz gościnnie z Wąbrzeźna i Strzyg.

Rypin

Łączy ich pasja
5 kwietnia, tuż przed wręczeniem Laurów Sporto-
wych, burmistrz Paweł Grzybowski podpisał umowy 
z klubami sportowymi na realizację zadania publicz-
nego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu w 2018r.

Rypin

Ruszy budowa bieżni?
RYPIN  W zeszłym roku ruszyła budowa bieżni. Firma Gre-
tasport, która wygrała ubiegłoroczny przetarg, po rozpoczę-
ciu prac wycofała się z realizacji zadania. W zeszłym tygo-
dniu zakończył się okres przyjmowania ofert, już wkrótce 
dowiemy się kiedy budowa bieżni ruszy pełną parą

Głównym organizatorem kon-
kursu Awans jest Kujawsko-Pomor-
skie Centrum Kultury w Bydgosz-
czy, któremu partnerują mniejsze 
ośrodki kultury – gospodarze eta-
pów powiatowych,  natomiast finał 
konkursu ma miejsce w Żnińskim 
Domu Kultury. Co powinno cie-
szyć, co roku nie brakuje chętnych 
do udziału w eliminacjach, a dzieci 
i młodzież z pasją rozwijają swo-
je umiejętności. Udział w elimi-

nacjach powiatowych to przede 
wszystkim konfrontacja z równie 
utalentowanymi rówieśnikami, 
czyli szansa na sprawdzenie sa-
mego siebie i dobry motywator do 
dalszego rozwoju.

Tegoroczne eliminacje po-
wiatowe oceniało jury w składzie: 
Grzegorz Ziomek, Justyna Mo-
tylewska i Andrzej Pawlewicz – 
przedstawiciele Rypińskiego Domu 
Kultury. Uczestnicy prezentowali 

się w trzech kategoriach wieko-
wych. Po wysłuchaniu wszystkich 
wokalistów wyłoniono następują-
cych laureatów: w kategorii 7 – 9 lat 
, w kategorii 10-13 lat oraz w kate-
gorii 14-16 lat. Laureaci pierwszych 
i drugiego miejsca (druga katego-
ria wiekowa) reprezentować będą 
swoje szkoły i nasz powiat w finale, 
który odbędzie się 21 kwietnia 2017 
w Żnińskim Domu Kultury.

(mr)

W tym roku wsparcie finan-
sowe otrzyma aż 9 klubów spor-
towych: Rypiński Uczniowski Klub 
Pływacki „Sejwal”, UKS „Trójka”, 
Powiatowo-Miejski Szkolny Zwią-
zek Sportowy  w Rypinie, UKS 

Cykliści Rypin, UKS „Orlik”, MKS 
„Ekonomik”, UKS Jedynka, Klub 
Sportowy Basket Rypin oraz Dzie-
cięca Akademia Piłkarska Rypin.

Tekst i fot. (mr)

O budowie bieżni pisaliśmy 
w ubiegłym roku, to jedna z naj-
bardziej kosztownych inwestycji 
miejskich. Szacunkowy koszt to 
2,6 mln. zł. Na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji po-
wstanie bieżnia okólna (długości 

400 m) o nawierzchni syntetycz-
nej typu sandwich. To nowocze-
sny obiekt, bogato wyposażony w 
sprzęt lekkoatletyczny do nastę-
pujących dyscyplin sportowych: 
biegowych, skoku w dal, trójsko-
ku, skoku wzwyż, rzutu młotem, 

oszczepem i dyskiem.
Budowa bieżni koloru nie-

bieskiego, o czym wspominał na 
sesji burmistrz Paweł Grzybow-
ski, zyskała dofinansowanie Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki. 

(mr), fot. ilustracyjne

R E K L A M A

Dramat pana Janusza!
Rogowo

Dokończenie ze str. 1
W przesłanym do naszej redak-
cji mailu czytamy również, że 
w przypadku osób bezdomnych 
policjanci informują o możli-
wościach uzyskania pomocy, 
a w sytuacjach zagrażających 
życiu lub zdrowiu dowożą po-
trzebujące wsparcia osoby 
w miejsce dla niej bezpieczne. 
Zapytanie wysłaliśmy również 
do Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Rogowie. Czy 
zdaniem  pracowników urzędu 
pomoc w wysokości 90 zł jest 
wystarczająca dla człowieka, 
który z dnia na dzień znalazł się 
w trudnej sytuacji życiowej? Czy 
nie ma żadnej szansy na zapew-
nienie panu Januszowi choćby 
tymczasowego lokalu?

– Pomoc społeczna jest 
udzielana zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami zawartymi 
w ustawie o pomocy społecz-
nej. Informacje w indywidual-
nych sprawach podopiecznych 
nie mogą być udzielane do 
wiadomości publicznej zgod-
nie z ustawą o ochronie danych 
osobowych – czytamy w oficjal-
nym piśmie.

Janusz Kościelski z dnia na 
dzień stracił partnerkę i dach 
nad głową, znajdując się na ży-
ciowym zakręcie. Jego przykład 
pokazuje, jak bardzo ostrożnym 
trzeba być przy dokonywaniu 
ważnych wyborów.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz
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o włos od tragedii
GMINA RYPIN  Ciężarówka przewożąca butle z gazem zjecha-
ła z drogi i uderzyła w drzewo. Do tragedii mogło dojść przez... 
zwierzę

W miniony piątek o godzinie 
5.50 dyżurny policji został poin-
formowany o kolizji w miejsco-
wości Puszcza Rządowa.

– Skierowani ma miejsce 
policjanci ustalili, że 37-letni 
kierowca samochodu ciężaro-
wego przewożącego ładunek 
niebezpieczny w postaci bu-
tli z gazem chcąc uniknąć zde-
rzenia ze zwierzęciem leśnym, 
zjechał do przydrożnego rowu 
i uderzył w drzewo – mówi asp. 
Dorota Rupińska z Komendy Po-
wiatowej Policji w Rypinie.

W wyniku zdarzenia ze 
skrzyni ładunku wypadły bu-
tle z gazem. Było ich aż 190. Na 
szczęście nie doszło do ich roz-
szczelnienia. Kierowca pojazdu 
był trzeźwy. Policjanci przez kil-
ka godzin zabezpieczali miejsce 
zdarzenia. Na miejscu działali 
też strażacy z Rypina i z Rogo-
wa, którzy kontrolowali, czy nie 
było wycieku gazu i zbierali po-
rozrzucane butle. 

(ak)
fot. KPP Rypin

Pirat drogowy 
stracił prawko
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę audi, który 
w terenie zabudowanym pędził z prędkością ponad 
120 km/h. Kierowca już stracił prawo jazdy, dostał 
mandat oraz punkty karne.

Rypin

W czwartek (05.04) policjanci 
z rypińskiej drogówki podczas służ-
by sprawdzali prędkość poruszają-
cych się pojazdów. Po godzinie 18.00 
na ulicy Warszawskiej w Rypinie za-
uważyli, jak ze znaczną prędkością 
zbliżało się w ich kierunku Audi A3. 
Funkcjonariusz dokonał pomiaru 
prędkości i zatrzymał pojazd.

– Kierowcą był 20-letni miesz-
kaniec powiatu rypińskiego. Mun-
durowi poinformowali o powodzie 
zatrzymania oraz pokazali wynik, 
jaki zarejestrował miernik pręd-
kości. Okazało się, że mężczyzna 

w obszarze zabudowanym pędził 
z prędkością 124 km/h – mówi asp. 
Dorota Rupińska z KPP Rypin.

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami funkcjonariusze za 
popełnione wykroczenie w ruchu 
drogowym zatrzymali kierowcy 
prawo jazdy na 3 miesiące. Został 
tez ukarany mandatem karnym 
oraz 10 punktami. Przypominamy, 
że nadmierna prędkość jest jed-
ną z głównych przyczyn wypad-
ków drogowych. Policjanci apelują 
o rozsądek i rozwagę na drogach.

(ak), fot. ilustracyjne
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Rypin/Powiat

Jeżdżą na podwójnym gazie
Rypińscy policjanci skontrolowali ponad 1200 kierowców. To efekt działań, które 
odbyły się pod kryptonimem „Trzeźwy kierujący” w ramach działań wojewódz-
kich.

laury Sportowe 2017 wręczone
RYPIN  Już po raz piąty podczas uroczystej gali najwybitniejszym sportowcom naszego miasta zo-
stały wręczone Laury Sportowe. Impreza odbyła się na sali sesyjnej UM

W miniony wtorek w godzi-
nach od 5.00 do 8.00 oraz od 
18.00 do 21.00 na terenie powia-
tu realizowane były policyjne 
działania „Trzeźwy kierujący”, 
ukierunkowane na ujawnianie 
i eliminowanie z ruchu jak naj-
większej liczby nietrzeźwych 

kierujących. W akcji brało udział 
7 funkcjonariuszy z Wydziału 
Prewencji i Ruchu Drogowe-
go Komendy Powiatowej Policji 
w Rypinie.

– Policjanci skontrolowali 
łącznie 1200 kierujących. Mun-
durowi zatrzymali jednego kie-

rującego rowerem, który w or-
ganizmie miał ponad promil 
alkoholu. Był nim 53-letni miesz-
kaniec powiatu rypińskiego. Po-
nadto zatrzymali dwa dowody 
rejestracyjne od pojazdów – po-
daje asp. Dorota Rupińska z KPP 
Rypin.

Policjanci przypominają, że 
osoby nietrzeźwe siadające za 
kierownicę stanowią śmiertelne 
zagrożenie, zarówno dla siebie 
samych jak i przewożonych pa-
sażerów, a także innych użyt-
kowników dróg. Nawet niewielka 
dawka alkoholu w organizmie 
sprawia, że obniża się refleks 
i koncentracja – wtedy o wypa-
dek nietrudno!

(ak), fot. ilustracyjne

Zgromadzonych na sali spor-
towców przywitał burmistrz Pa-
weł Grzybowski: – To wyjątkowe 
nagrody, wręczając je doceniamy 
nie tylko sukcesy jakie państwo 
osiągnęliście, ale przede wszyst-
kim olbrzymi wysiłek jaki włoży-
liście, by znaleźć się w gronie no-
minowanych – mówił burmistrz 
Paweł Grzybowski.

Rypińskie Laury Sportowe 
przyznawane są w sześciu katego-
riach: Drużynowy sukces sporto-
wy 2017 roku, Indywidualny suk-
ces sportowy 2017 roku, Promotor 
Sportu 2017 roku, Trener Roku 2017, 
Mecenas sportu 2017 oraz Wyróż-
nienie Burmistrza 2017 Roku.

W kategorii Drużynowy sukces 
sportowy 2017 roku nominowani 
byli Uczniowski Klub Sportowy 
CYKILŚCI Rypin, Rypiński Uczniow-
ski Klub Pływacki SEJWAL, Para-
fialny Klub Sportowy STAŚ Rypin, 
Uczniowski Klub Sportowy TRÓJ-
KA, Drużyna TRAMPKARZE w Ry-
pińskim Klubie Sportowym Lech 
oraz Drużyna MŁODZIK w Rypiń-
skim Klubie Sportowym Lech. 
Nagrodę z rąk burmistrza Pawła 
Grzybowskiego odebrał UKS Cykli-
ści Rypin.

Drużyna Cykliści Rypin to 
wielokrotni medaliści zawodów 
regionalnych międzywojewódz-
kich i ogólnopolskich. W kategorii 
Indywidualny sukces sportowy 
2017 roku nominowani zostali Ja-
goda Rzeszot – UKS Cykliści Rypin, 
Martyna Dykalska – UKS Cykliści 
Rypin, Róża Pilarska – UKS Cykli-
ści Rypin, Dominika Małkowska 
– Lekkoatletyka, Martyna Ste-

fańska – Karate Shotokan,  Jakub 
Fosiński – UKS Cykliści Rypin oraz  
Laura Zurel – RUKP Sejwal. Laure-
ata ogłosił Sławomir Malinowski, 
wiceprzewodniczący rady miasta. 
Zwycięzcą w tej kategorii została 
Dominika Małkowska, zawodnicz-
ka Miejskiego Uczniowskiego Klu-
bu Lekkoatletycznego „Brodnica”, 
medalistka zawodów Makroregio-
nu, Województwa, a także uczest-
niczka zawodów Mistrzostw Polski 
Młodzików. Złota i srebrna me-
dalistka na dystansie 100 metrów 
oraz sztafecie 4x100 m.

Wręczenia statuetki w kate-
gorii: Promotor Sportu 2017 roku 
przypadło radnemu Andrzejowi 
Pacerowi. Nominowani w tej ka-
tegorii byli Marek Taczyński, Józef 
Adamski i Lucyna Wojciechowska. 
Statuetkę otrzymał Józef Adamski, 
który od lat z ogromnym zapałem 
zaangażowany jest w funkcjono-
wanie brydża na terenie miasta 
Rypin jako działacz i zawodnik. 
Występuje w turniejach na terenie 
całej Polski promując nasze mia-
sto, z zaangażowaniem  popula-
ryzuje rozgrywki szachowe wśród 
dzieci i młodzieży.

Przedostatnią kategorią był 
Trener Roku 2017. Rywalizowali ze 
sobą  Karolina Topolewska  – Ry-
piński Uczniowski Klub Pływacki 
SEJWAL, Kamil Bryl – Rypiński 
Klub Sportowy LECH, Bartosz So-
bierajski – Rypiński Klub Sportowy 
LECH,  Krzysztof Stefański – Szko-
ła Podstawowa Nr 3/Uczniowski 
Klub Sportowy Trójka, Jarosław 
Sochacki  – Szkoła Podstawowa Nr 
3/Uczniowski Klub Sportowy Trój-

ka,  Patryk Śliwiński – Parafialny 
Klub Sportowy STAŚ Rypin oraz 
Tomasz Kalich – Uczniowski Klub 
Sportowy CYKILŚCI Rypin.

Ogłoszenie tegorocznych na-
grodzonych i wręczenie statuetek 
przypadło w udziale Sławomirowi 
Stefańskiemu. Nagrodę otrzymał 
Tomasz Kalich, trener Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Cykliści 
Rypin. W jego imieniu statuetkę 
odebrał Rzeszot. Cykliści w roku 
2017 wywalczyli wiele medali na 
zawodach regionalnych, między-
wojewódzkich, a także ogólno-

polskich, m. in.: I miejsce w Mi-
strzostwach Polski MTB, II miejsce 
w Mistrzostwach Polski MTB, II 
miejsce w Mistrzostwach Polski 
w kolarstwie szosowym, III miej-
sce w Mistrzostwach Polski w ko-
larstwie szosowym.

Statuetkę w kategorii Mecenas 
sportu 2017 z rąk burmistrza Paw-
ła Grzybowskiego odebrała prezes 
Stowarzyszenia Inicjatywa Mał-
gorzata Grodzicka. Rypińskie Sto-
warzyszenie „Inicjatywa” wspiera 
zawody i działalność lokalnych 
klubów sportowych SEJWAL, CY-

KLIŚCI RYPIN oraz oddział sekcja 
karate. Zainicjowała działalność 
klubu szachistów dla dzieci klas 
1-3”.

Wyróżnienie Burmistrza 2017 
otrzymał Jarosław Sochacki. – 
W tym roku po raz drugi podczas 
gali Rypińskie Laury Sportowe 
doceniamy kolejną osobę statuet-
ką „WYRÓŻNIENIE BURMISTRZA”, 
która wpisała się już w coroczny 
scenariusz Laurów Sportowych – 
mówił burmistrz Paweł Grzybow-
ski.

Tekst i fot. (mr)

Uczestnicy gali wręczenia Laury Sportowej

Stowarzyszenie Inicjatywa reprezentowała 
prezes Małgorzata Grodzicka

Jarosław Sochacki odebrał Wyróżnienie Burmistrza 2017, 
jak zaznaczał to sukces całej Rady Miasta

RYPIN  Na Sportowej robota wre

Gołym okiem widać postęp prac przy przebudowie boiska piłkarskiego 
i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Ry-
pinie przy ul. Sportowej.
Wkład własny miasta to 880 000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji to 2 360 
000,00 zł, z czego 1 480 00,00 zł to dofinansowanie pozyskane z Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Planowane zakończenie prac to połowa czerwca 
tego roku.

Fot. (mr)
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Pobicie Piotrusia...
Rypin

O samorządzie i nie tylko
W czwartek 5 kwietnia parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej odwiedzili Ry-
pin, by spotkać się i porozmawiać z jego mieszkańcami. W dyskusji sporo miejsca 
poświęcono sprawom lokalnym.

Rypin

Ruszają z inwestycjami
GMINA BRZUZE  Rozstrzygnięty został przetarg na budowę siłowni zewnętrznych w Brzuzem, Ostrowi-
tem i Ugoszczu. Lada moment rozpocznie się też przebudowa drogi Ostrowite-Mościska

Mieszkańcy doczekali się 
obiecanego remontu drogi. 
W piątek 6 kwietnia wójt gminy 
Brzuze Jan Koprowski wraz ze 
skarbnikiem Anną Szabat podpi-
sali umowę z Przedsiębiorstwem 
Robót Drogowych z Lipna na 
przebudowę drogi Ostrowite-
Mościska. Odcinek przeznaczony 
do remontu liczy ponad 2 km. 
Szerokość nawierzchni wyniesie 
5 m. Do tej pory na drodze nastą-
piły poprawki dotyczące szeroko-

ści i ogólnego położenia.
Remont obejmie podbudowę 

i ułożenie dwóch warstw masy 
bitumicznej. Powstaną skrzyżo-
wania i zjazdy na posesje. W ra-
mach projektu powstanie również 
chodnik, przejście dla pieszych 
oraz przydrożne oświetlenie. 
Celem inwestycji jest połącze-
nie istniejących odcinków dróg 
w Ostrowitem i Mościskach oraz 
poprawa dostępności komunika-
cyjnej gminy. Rozpoczęcie prac 

budowlanych nastąpi w maju.
– Budowa dróg pozostaje 

wśród najważniejszych kierun-
ków inwestycyjnych w gminie 
Brzuze. W 2018 r. zamierzamy 
zbudować 12 odcinków dróg bitu-
micznych. Pierwszą realizowaną 
inwestycją drogową w 2018 r. jest 
budowa odcinka z Ostrowitego 
do Mościsk o długości ponad 2 
km. Prace powinny się rozpocząć 
w maju a zakończyć w sierpniu. 
Tegoroczne inwestycje wymagają 
dużego zaangażowania samorzą-
du gminy i sołectw. Jedną ze spo-
dziewanych trudności w realizacji 
jest brak materiałów i firm bu-
dowlanych na rynku. Podejmuje-
my jednak starania, by inwestycje 
zrealizować bez zakłóceń – mówi 
wójt Jan Koprowski.

Inwestycja zyskała dofinan-
sowanie ze środków wojewody 
kujawsko-pomorskiego w ra-
mach Programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktu-
ry drogowej na lata 2016-2019. 
W tym przypadku gmina Brzuze 

otrzymała fundusze jako jedyna 
w powiecie.

Kolejne inwestycje również 
są w drodze. Został rozstrzygnię-
ty przetarg na budowę zewnętrz-
nych siłowni oraz pomostów. Trzy 
siłownie, które powstaną w miej-
scowościach Brzuze, Ostrowite 
i Ugoszcz zostaną pobudowane 
przez firmę Fit-Park z Torunia. 
Wykonania dwóch pomostów 
rekreacyjno-wędkarskich nad je-
ziorami w Ostrowitem i Trąbinie 
podejmie się firma Hydro-inż. S.C 
z Wicka.

– Z uwagi na wybitne walo-
ry przyrodnicze i krajobrazowe 
wszystkich wsi gmina Brzuze 
realizuje program rozwoju infra-
struktury turystycznej i rekre-
acyjnej. Wiele obiektów, które 
powstały wcześniej, cieszy się 
dużym zainteresowaniem miesz-
kańców i turystów. Przykładem 
jest oblegane od 13 lat kąpielisko 
z pomostem w Brzuzem oraz po-
mosty w Gulbinach i Żałem. Do 
końca czerwca 2018 r. zbuduje-

my kolejne pomosty rekreacyj-
no-wędkarskie, jeden w Trąbinie, 
drugi w Ostrowitem. Obydwa 
obiekty będą pięknie usytuowa-
ne, z łatwym dostępem, ich bu-
dowa realizowana jest na wniosek 
mieszkańców. Jeszcze w kwietniu 
zamontowane zostaną urządze-
nia siłowni plenerowych w Brzu-
zem, Ostrowitem i Ugoszczu. 
W drugiej połowie roku budo-
wane będą obiekty w kolejnych 
miejscowościach. Zapraszam 
wszystkich do odwiedzania gminy 
Brzuze, a w maju na prezentację 
walorów przyrodniczych gminy 
podczas konferencji w świetlicy 
w Brzuzem – dodaje Koprowski.

Jak widać, gmina Brzuze idzie 
w kierunku turystyki i rekreacji. 
Inwestycje znajdują się progra-
mie rozwoju gminnej infrastruk-
tury rekreacyjnej. Przedsięwzię-
cia te uzyskały dofinansowanie 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020.

(dr), fot. nadesłane

Posłowie Monika Wielichow-
ska, Tomasz Cimoszewicz, Szy-
mon Ziółkowski i Zbigniew Kon-
wiński wskazywali na zagrożenia 
wynikające z obecnej polityki 
rządu. W ich ocenie działania PiS 
doprowadziły do tego, że pozycja 
Polski na arenie międzynarodo-
wej uległa znacznemu pogorsze-
niu. Wśród poruszonych kwestii 
znalazł się również temat nagród 
dla ministrów, które zostały 
przyznane przez Beatę Szydło 
w czasie, kiedy była premierem.

– Odwiedzamy samorządy 
w cały kraju, bo chcemy bliżej 
poznać problemy lokalnej spo-
łeczności. Podczas naszych wizyt 
rozmawiamy z mieszkańcami na 

tematy, które są dla nich ważne. 
Z takich spotkań płynie wiele róż-
nych, pozytywnych pomysłów.  
Cieszy fakt, że w wielu sprawach 
mamy takie samo zdanie – przy-
znaje poseł Wielichowska.

W spotkaniu z politykami 
Platformy Obywatelskiej w Rypi-
nie wzięło udział blisko 30 osób. 
Uczestnicy dyskusji pytali rów-
nież o sprawy związane z rolnic-
twem i edukacją. Nie zabrakło 
także kwestii ważnych dla Ry-
pina. Między innymi poruszony 
został temat nieprzyjemnego za-
pachu na terenie miasta.

– Takie spotkania są ważne 
i potrzebne, bo politycy powinni 
wiedzieć, czego oczekują od nich 

wyborcy – przyznaje uczestnik 
czwartkowej dyskusji. – Od lat 
popieram Platformę Obywatel-
ską, choć  muszę przyznać, że 
mam do niej wiele zastrzeżeń. 
Patrząc jednak na sondaże, tylko 
ich kandydaci mają realne szanse 
odebrać władzę obecnej ekipie. 
Osobiście uważam, że z każdym 
miesiącem poparcie dla partii 
rządzącej będzie spadać. Politycy 
PiS w telewizji chwalą się pro-
gramem 500 plus, ale nie wspo-
minają, że ceny żywności stale 
rosną. Rodziny otrzymują dodat-
kowe środki, ale w sklepach pła-
cą więcej. Nie powinno tak być.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

dokończenie ze str. 1
Pobity chłopiec cały czas 

przebywa w toruńskim szpitalu.
– Kiedy Julia rodziła Piotru-

sia, był to poród rodzinny i ja 
w nim uczestniczyłam – mówiła 
podczas nagrania babcia chłop-
ca. – Widziałam jej reakcję i nie 
dostrzegłam w niej cech cha-
rakteryzujących macierzyńską 
postawę. Nie jest i nigdy nie bę-
dzie prawdziwą matką, brak jej 
miłości i czułości. Nie cieszyła 
się z narodzin Piotrusia, który na 
świat przyszedł w ósmym miesią-
cu ciąży. 

Jego stan był ciężki, miał 
wrodzone zapalenie płuc i był re-
animowany. Kiedy przez dwa ty-
godnie przebywał na oiomie, jego 
matka nie była nim zaintereso-
wana. Dziś też nie odwiedza Pio-
trusia w szpitalu. Nie rozumiem 
jej zachowania.

W realizacji programu uczest-
niczyli również pracownicy Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Rypinie, którzy twierdzą, że 
brak było sygnałów świadczących 
o przemocy fizycznej wobec mal-

ca.
– Pani Julia miała problemy 

z wychowywaniem syna, ale pra-
cowaliśmy nad tym. Nie byłam 
świadkiem przemocy stosowanej 
względem dziecka w tej rodzinie 
– przyznała asystent rodziny.

Spore poruszenie wśród 
przybyłych licznie mieszkańców 
wywołała rozmowa prowadzące-
go program z matką Piotrusia.

– Jeśli chodzi o pobicie, przy 
mnie nigdy Radek nie podniósł na 
Piotrka ręki i nie było sytuacji, że 
przez kogokolwiek z nas był bity. 
Nie ukrywam, że nie radziłam so-
bie z wychowywaniem syna i dla-
tego miałam wsparcie asystenta 
rodziny. Z moją mamą nigdy nie 
miałam dobrych kontaktów. Ko-
cham swoje dzieci i będę o nie 
walczyć tak długo, jak tylko będę 
mogła – mówiła na wizji mama 
skatowanego chłopca.

Obszerną fotorelację z nagra-
nia programu Uwaga w Rypinie 
możecie oglądać na naszym por-
talu rypin-cry.pl.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz
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Rozrywka dla seniorów
Z myślą o seniorach samorząd województwa przy-
znał wsparcie na realizację zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe. Na konkurs „Wspieranie 
aktywizacji i integracji społecznej seniorów” dofinan-
sowanie otrzymają 22 przedsięwzięcia.

Gmina Skrwilno

Mistrzostwa nad ziemią
Mieszkańcy Skrwilna i okolic mogą wziąć udział w nietypowych zawodach. Na 
początku czerwca zostaną przeprowadzone Mistrzostwa Polski we Wspinaczce 
Drzewnej.

Rypin

– Starzenie się społeczeń-
stwa jest faktem, podobnie jak to, 
że co trzecia starsza osoba w na-
szym regionie mieszka samotnie. 
To problem, z którym musimy się 
zmierzyć. Rolą samorządu woje-
wództwa jest dostrzegać i wspierać 
wartościowe aktywności i działania 
organizacji pozarządowych, któ-
re wpisują się w nasze statutowe 
cele i których nigdy nie bylibyśmy 
w stanie zrealizować, gdyby nie 
zaangażowanie osób pracujących 
na co dzień w tych organizacjach – 

mówi marszałek Piotr Całbecki.
W celu aktywizacji i integracji 

społecznej seniorów 90 tysięcy zło-
tych wsparcia trafi na realizację 22 
imprez rekreacyjnych, zlotów, spo-
tkań i zajęć edukacyjnych dla osób 
starszych. Wśród dofinansowanych 
projektów są np. zajęcia „Aktywni 
60+” organizowane przez Stowa-
rzyszenie Kulturalne „Serpentyna” 
(powiat aleksandrowski), w których 
przeprowadzone zostaną warszta-
ty artystyczne, wizażu i stylizacji, 
zajęcia z nordic walking oraz wy-
jazd integracyjny w Góry Święto-
krzyskie.

3,5 tys. zł przyznano rypińskie-
mu stowarzyszeniu Dobrzyniacy, 
które zrealizuje zadanie pn. „Pasja 
w aniołach ukryta”.

(red), fot. ilustracyjne

Gmina Skrwilno została gospo-
darzem siódmej edycji mistrzostw. 
Organizatorem jest Federacja Arbo-
rystów Polskich. Zawody ze wspi-
naczki drzewnej są przewidziane 
na weekend 2-3 czerwca. Zmagania 
będzie można obejrzeć w malowni-
czym skrwileńskim parku.

Mistrzostwa będą połączone 
z obchodami Dnia Dziecka. Będzie 
to doskonała okazja, aby przyjrzeć 
się z bliska wspinaczkowym zma-

ganiom najlepszych  zawodników 
z całego kraju. Pierwszy dzień jest 
przeznaczony na eliminacje. Na 
wszystkich uczestników będzie 
czekać 5 konkurencji eliminacyj-
nych: praca w koronie, wspinaczka 
na czas, ratownictwo, instalacja 
liny i wspinaczka po linie. Najlepsza 
piątka zawodników weźmie udział 
w Konkurencji Mistrzów następ-
nego dnia. Zwycięzca zdobędzie 
tytuł Mistrza Polski we Wspinaczce 

Drzewnej 2018 roku.
– To bardzo ciekawa konku-

rencja polegająca na wspinaczce 
drzewnej w systemie parku lino-
wego. Bardzo widowiskowa impre-
za, a zwycięzcy reprezentować nas 
będą w mistrzostwach Europy – 
mówi wójt gminy Skrwilno Dariusz 
Kolczyński.

Tegoroczny Dzień Dziecka 
w Skrwilnie z pewnością będzie 
wyjątkowy. Mamy nadzieję, że 
przyciągnie wielu widzów. Chętni 
na sprawdzenie swoich wspinacz-
kowych umiejętności podczas mi-
strzostw mogą zasięgnąć informa-
cji w Urzędzie Gminy w Skrwilnie.

Tygodnik CRY objął imprezę 
patronatem medialnym. Będziemy 
informować na bieżąco o mistrzo-
stwach  i oczywiście zrelacjonuje-
my je na naszych łamach.

(dr), fot. nadesłane

To był dobry manewr, bo na 
spotkanie ze znanym himalaistą 
przyszły tłumy. Sala sesyjna ma-
gistratu od dawna nie doświad-
czyła takiego oblężenia. Najbar-
dziej zapobiegawczy przybyli 
już o godzinie 16, by zająć sobie 
miejsce. Nic dziwnego, jeszcze 
miesiąc temu Adam Bielecki 
zdobywał K2, a Zimową Naro-
dową Wyprawę śledziły miliony 
Polaków. Równie emocjonalnie 
podeszliśmy do akcji ratunko-
wej na Nanga Parbat, która za-
kończyła się uratowaniem Eli-
sabeth Revol. Jak sam Bielecki 
mówił w wywiadach, było jasne, 
że to on i Denis Urubko mogą 
pomóc Revol i Tomkowi Mackie-
wiczowi, bo tylko oni wspinają 
się w tej części świata zimą. Nie 
udało uratować się naszego ro-
daka, ale Francuzka tylko szyb-
kiej akcji ratunkowej Bieleckiego 
i Urubko zawdzięcza życie.

Spotkanie trwało ponad trzy 
godziny, ale nikt ze zgromadzo-
nych nie czuł się znudzony. Oka-
zuje się, że Adam Bielecki jest 
nie tylko genialnym himalaistą, 
ale i wspaniałym gawędziarzem, 
z ogromnym dystansem do sie-
bie oraz swojej profesji. Prele-
gent zabrał słuchaczy na wypra-
wę swoimi śladami – od samych 
początków wspinaczki po zdo-

byte już szczyty. Opowieść, była 
bogato ilustrowana fotografia-
mi z archiwum Bieleckiego oraz 
filmami, między innymi z próby 
zdobycia K2 zimą oraz sław-
nej akcji ratunkowej na Nanga 
Parbat. Każda fotografia i każ-
dy film budziły na twarzy hi-
malaisty wiele emocji, którymi 
chętnie dzielił się ze słuchacza-
mi. Zwłaszcza akcja ratunkowa 
i materiał obrazujący moment 
odnalezienia i bezpiecznego 
sprowadzenia Elisabeth Revol 
zaciekawiły publiczność. Nie-
znane fragmenty akcji pozwoli-
ły wszystkim spojrzeć na trud 
podjęty przez himalaistów z zu-
pełnie nowej perspektywy. Po 
wielu głowach krążyło pytanie, 
które zadawaliśmy sobie przez 
długi czas – dlaczego Urubko 
i Bielecki nie weszli po Tomka 
Mackiewicza?

Na spotkaniu wreszcie 
otrzymaliśmy wyczerpującą od-
powiedź – wszystkie przyczyny 
od kłopotów spowodowanych 
przez specyficzną sytuację geo-
polityczną, poprzez swoistą 
spontaniczność akcji i co za tym 
idzie jej ograniczone możliwo-
ści, po warunki atmosferyczne 
dały wreszcie pełny obraz tej 
brawurowej akcji. Uważni słu-
chacze dostrzegli, że Bieleckim 

do dziś targa wiele emocji, kiedy 
opowiada o tym wydarzeniu.

Wspinaczka to nie tylko 
przygoda, realizowanie pasji, to 
także ciężka praca, wielki wysi-
łek fizyczny. O kwestie związa-
ne z marzeniami, przyszłością, 
podejście do śmierci na szlaku, 
a nawet urodę i codzienne ży-
cie po wyprawach, dopytywali 
himalaistę zgromadzeni słucha-
cze. Adam Bielecki z właściwą 
sobie charyzmą, urokiem oso-
bistym i uśmiechem na twarzy 
odpowiadał nawet na najtrud-
niejsze pytania. Co ciekawe spo-
tkanie przyciągnęło do Rypina 
mnóstwo osób z ościennych 
miejscowości, a także z Iławy, 
Wąbrzeźna, Bydgoszczy, Toru-
nia, Lipna, Żuromina.

Zainteresowani drogą hima-
laisty do Gaszerbrum I i Broad 
Peak, czy K2 i Makalu mogli ku-
pić książkę „Spod zamarzniętych 
powiek” Adama Bieleckiego oraz 
otrzymać autograf. Spotkanie, 
które rozpoczęło się o godzinie 
16, dobiegło końca po godzinie 
21. Moglibyśmy nawet pokusić 
się o stwierdzenie, że spotka-
nie z Bieleckim to zdobyte K2 
Miejsko-Powiatowej Biblioteki 
Publicznej.

Tekst i fot. 
(mr)

z K2 do Rypina
RYPIN  6 kwietnia nasze miasto odwiedził znany himalaista, pierwszy zimowy zdobywca ośmiotysięcz-
ników Gaszerbrum I i Broad Peak oraz zdobywca K2 i Makalu, członek kadry narodowej we wspinaczce 
wysokogórskiej – Adam Bielecki. Wyjątkowo spotkanie autorskie miało miejsce nie w Miejsko-Powiatowej 
Bibliotece Publicznej, ale na sali sesyjnej urzędu miasta
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Przedmiotem konkursu jest 
przygotowanie prezentacji mul-
timedialnej i zaprezentowanie 
jej wśród mieszkańców, uczniów 
przedszkoli i szkół z terenów wiej-
skich w sposób zgodny z regulami-
nem konkursu.

– Celem przeprowadzanej 
kampanii jest dążenie do ograni-
czenia wypadków oraz poprawy 
ochrony zdrowia wśród rolników 
i członków ich rodzin – czytamy 
na oficjalnej stronie ARiMR.

Konkurs podzielony jest na 

dwa etapy: wojewódzki i ogólno-
polski. W pierwszym powołane 
w każdym Oddziale Regionalnym 
ARiMR jury wyłoni 5 najlepszych 
prac konkursowych. Wszystkie 
wyróżnione OSP otrzymają tor-
by medyczne do ratowania życia 
ludzkiego. Prezentacja najlepiej 
oceniona przez Oddział Regional-
ny weźmie udział w drugim etapie, 
w którym na fejsbukowym profilu 
ARiMR odbędzie się publiczne gło-
sowanie.

Jednostka OSP, której pro-

jekt zgromadzi najwięcej głosów, 
otrzyma nagrodą rzeczową w po-
staci defibrylatora AED. Nagrodą 
za zajęcie II miejsca będzie zestaw 
treningowy składający się z fanto-
ma i defibrylatora, a zdobywca III 
miejsca otrzyma pilarkę spalinową. 
Prace konkursowe można przesy-
łać od 1 czerwca do 15 sierpnia 2018 
r. na adres właściwego Oddziału 
Regionalnego ARiMR. Regulamin 
konkursu dostępny jest na stronie 
internetowej www.arimr.gov.pl.

(red), fot. ilustracyjne

Jednostka OSP Dobre powsta-
ła 9 maja 1953 roku. Założycielem 
był przewodniczący Gminnej Rady 
Narodowej w Ostrowitem wraz 
z kierownikiem szkoły w Dobrem, 
Stanisławem Sadłowskim. To on 
został naczelnikiem pierwszego 
w historii jednostki zarządu. Se-
kretarzem był Józef Szpejnowski, 
skarbnikiem Benedykt Prądzyń-
ski, natomiast gospodarzem zo-
stał sołtys wsi Dobre Bolesław 
Wojnowski. W tym czasie jed-
nostka liczyła 12 członków. OSP 
Dobre otrzymała sprzęt z Zakła-
dowej Straży Cukrowni Ostrowite, 
która przeznaczyła część swojego 
wyposażenia na rzecz nowo po-
wstałej jednostki.

Ten sprzęt został wręczony 
przez komendanta Straży Zakła-

dowej w obecności ówczesnego 
dyrektora cukrowni, składał się 
z sikawki ręcznej z wyposaże-
niem i 9 hełmów. Na wyposaże-
niu jednostki na początku lat 60. 
była pompa ręczna, 2 prądowni-
ce, węże tłoczne, 7 toporków, 7 
hełmów, 2 drabiny. Zarząd OSP 
w pierwotnym składzie działał do 
12 marca 1964 roku, wtedy nastą-
piła zmiana podczas walnego ze-
brania.

Remiza pobudowana 
czynem
Straż na początku miała swo-

ją siedzibę w budynku dworskim 
w Dobrem. Budynek istnieje do 
dziś, jednak obecnie pełni inną 
funkcję. Na walnym zebraniu 
w 1964 roku, podczas którego po-
wołano nowy zarząd, został także 

powołany Komitet Budowy Remi-
zy dla OSP w Dobrem. 2 tygodnie 
później, 28 marca zarząd OSP zło-
żył dokumentację na rozpoczęcie 
budowy remizy. W inwestycję 
włączyło się całe społeczeństwo 
wsi Dobre, które łącznie wyło-
żyło 27 tys. zł. Z kółka rolniczego 
strażacy pozyskali 6 tys. zł. Koło 
Gospodyń Wiejskich wspomogło 
budowę kwotą 1500 zł, a bank 
spółdzielczy w Brzuzem 600 zł.

Takie pieniądze jednostka 
miała na początek. 18 kwietnia 
prezes Tadeusz Bujanowski  i se-
kretarz zarządu Lucjan Szpej-
nowski wystąpili z wnioskiem 
do Powiatowej Rady Narodowej 
w Rypinie o „poparcie czynu spo-
łecznego”. Efektem było otrzy-
manie 105 tys. zł. W  połowie roku 
nastąpiła zwózka kamienia, żwiru 
cegły oraz pustaków. Mieszkańcy 
aktywnie brali udział w tej akcji. 
W marcu 1965 roku zarząd osp 
w Dobrem powołał wykonawców 
do prac wykończeniowych remi-
zy. Jeszcze w tym samym roku 
ukończono budowę remizy w sta-
nie surowym. Budynek został od-
dany do użytku w lipcu 1967 roku. 
W remizie OSP Dobre często były 
organizowane zabawy taneczne, 
które organizowała straż.

Pierwsze auto
W 1968  roku został zakupiony 

pierwszy samochód dla jednostki 
z SKR-u w Ostrowitem. Jak podają 

zapiski, samochód kupiono „żeby 
jednostka mogła działać w spra-
wach pożarniczych i zabezpieczać 
bezpieczeństwo pożarowe”. Na-
bytkiem był Lublin, tzw. „babka”. 
W 1978 roku jednostka zamieniła 
Lublina na Żuka z osprzętem, na 
którym znajdowały się m. in.: 
motopompa m 800 z 3 wężami 
ssawnymi i smokiem, 5 węży W75 
i 6 węży W50, 2 prądownice, czy 
drabina nasadkowa. 

– Pamiętam tego Żuka, kie-
dyś byłem jego kierowcą, w ten 
sposób rozpoczynałem swo-
ją przygodę ze służbą w straży 
– wspomina prezes OSP Dobre 
Stanisław Orzechowski. – Jeżdżę 
w OSP Dobre od 2001 roku do 
chwili obecnej.

Idzie nowe
W 2008 roku Żuka zastąpił 

Ford Transit. Ten służył do 2011. 
– Wtedy pozyskaliśmy średni 
samochód Star z OSP w Giżynku 
i służy nam do dziś. Ma on peł-
ne wyposażenie, jakie powinien 
posiadać samochód pożarniczy. 
Ma różnego rodzaju pompy, np. 
pompę szlamową, pływakową, 
a także agregat oddymiający 
i prądotwórczy. Jednostka po-
siada w tej chwili pełne umun-
durowanie i należy do Jednostki 
Operacyjno-Technicznej – dodaje 
prezes Orzechowski.

OSP od samego początku 
działała bez przerwy i rozwijała 

się. Głównym sponsorem od wie-
lu lat jest gmina Brzuze. OSP Do-
bre współpracuje również z so-
łectwem Dobre oraz KGW Dobre, 
które nie szczędzą pomocy. Od 
ostatnich 3 lat druhowie korzy-
stają z dofinansowań. Stanisław 
Orzechowski obejmuje funkcję 
prezesa jednostki od 2 lat, będąc 
następcą Jana Fucińskiego. Wcze-
śniej, od 2011 do końca 2015 roku 
był naczelnikiem.

Będzie sztandar
– Jesteśmy jednostką czyn-

ną i na bieżąco uczestniczymy 
w różnorodnych akcjach. Chęt-
nie bierzemy udział w lokalnych, 
gminnych oraz powiatowych 
uroczystościach państwowych 
i kościelnych. W tej chwili mamy 
16 strażaków. W ubiegłym roku 
uczestniczyliśmy w 17 akcjach – 
mówi Stanisław Orzechowski.

Strażacy z Dobrego działają 
prężnie, ale niestety nie posiada-
ją sztandaru. Obecnie toczy się 
postępowanie w sprawie nada-
nia tego ważnego symbolu. Mile 
widziane są przedsiębiorstwa, 
organizacje i jaednostki, które 
zdecydują się wspomóc druhów. 
Szczegółowych informacje udzieli 
zarząd OSP pod numerem tele-
fonu 605 237 603. Uroczystość 
nadania sztandaru jest zaplano-
wana na 25 sierpnia.

Daria Szpejenkowska
Fot. nadesłane

Rypin/Powiat

Konkurs dla jednostek OSP
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacja Rolnictwa ogłosiła konkurs dla Ochot-
niczych Straży Pożarnych. Na zwycięskie jednostki czekają atrakcyjne nagrody 
rzeczowe.

Ratują życie i mienie od 65 lat
GMINA BRZUZE  Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem w tym roku obchodzi jubileusz 65-lecia ist-
nienia. Przedstawiamy historię jednostki od momentu powstania do teraźniejszości

Region

Oszukał przeznaczanie
O sporym szczęściu może mówić 16-latek, który 
mimo działającej sygnalizacji, nie zatrzymał się przed 
przejazdem kolejowym i przemknął tuż przed nad-
jeżdżającym pociągiem.

Do zdarzenia doszło w nie-
dzielę przed godziną 16.00 na 
przejeździe w Wałyczyku (gm. 
Ryńsk). 

– Nastoletni motorowerzy-
sta nie zastosował się do znaku 
pionowego „STOP” oraz czerwo-
nego światła nadawanego przez 
sygnalizator świetlny. Z dużą 
prędkością  przejechał przez 
przejazd, stracił panowanie nad 
pojazdem, zjechał na przeciwle-
gły pas ruchu i uderzył w jadą-
cych z naprzeciwka rowerzystów 
– informuje sierż. sztab. Michał 
Głębocki z KPP Wąbrzeźno.

Chwilę później nadjechał po-

ciąg towarowy. Sytuacja mogła 
zakończyć się tragicznie. W wy-
niku zdarzenia do szpitala zosta-
ła przewieziona 14-letnia rowe-
rzystka i kierujący motorowerem 
chłopak. Jak informuje Głębocki, 
z uwagi na fakt popełnia szeregu 
wykroczeń policjanci zatrzyma-
li nieletniemu prawo jazdy kat. 
AM. Za bezmyślne zachowanie 
motorowerzysta odpowie przed 
sądem rodzinnym. 

Policja przypomina, iż prze-
jazdy kolejowe to miejsca, które 
wymagają zachowania szczegól-
nej ostrożności. Należy pamiętać, 
iż nadawane czerwone światło 
zabrania wjazdu za sygnalizator. 
Natomiast znak „STOP” zobo-
wiązuje każdego kierującego do 
zatrzymania swojego pojazdu 
przed przejazdem, niezależnie 
od tego czy widać już nadjeżdża-
jący pociąg, czy jeszcze nie.

(krzan), fot. ilustracyjne
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Kary za zaniedbanie władzy rodzicielskiej?

Senatorowie przygotowali projekt nowelizacji ustawy Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy, która ma prowadzić do priorytetowego 
orzekania opieki naprzemiennej nad dziećmi. Ponadto w przy-
padku, gdy w następstwie niewykonania orzeczenia o władzy 
rodzicielskiej dziecko targnie się na własne życie, rodzic będzie 
podlegał karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Jest to 
inicjatywa Komisji Praw Człowieka i Praworządności, w związku 
z petycją „Stop alienacji rodzicielskiej”. 

Pamiętaj o złożeniu PIT-u

Do 30 kwietnia można składać zeznanie podatkowe 

za 2017 rok. Resort finansów przygotował kam-

panię informacyjną Szybki PIT. Do końca miesią-

ca w urzędach skarbowych będą działać specjalne 

stanowiska komputerowe dla osób wysyłających 

elektronicznie PIT. Ponadto 12, 19 i 26 kwietnia 

w resorcie finansów odbędą się dyżury telefo-

niczne, w czasie których eksperci odpowiedzą na 

pytania podatników dotyczące rozliczenia roczne-

go, a 26 i 27 kwietnia wszystkie urzędy skarbowe 

w Polsce będą pracować dłużej.

Nowości w ubezpieczeniach wypadkowych

1 kwietnia weszły w życie zmiany przepisów określających 
obowiązujące wysokości stóp procentowych składki na ubez-
pieczenie wypadkowe.
– Tym samym płatnicy składek, którzy samodzielnie usta-
lają wysokość stopy procentowej tej składki, zgłaszający do 
ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, 
powinni przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych 
za kwiecień 2018 r. zweryfikować wysokość stopy procento-
wej składki, ustalonej dla grupy działalności, do której należą 
z uwagi na swój rodzaj przeważającej działalności wg PKD – 
informuje ZUS.
W przypadku płatników zgłaszających do ubezpieczenia wy-

padkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz płatników, 
którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON, wysokość 
stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe 
od 1 kwietnia 2018 r. wynosi 1,67 proc. 

Niższe bezrobocie 

Według Eurostatu, w lutym br. stopa bez-robocia w Polsce wyniosła 4,4 proc. To wynik, który utrzymuje nasz kraj w europej-skiej czołówce, na szóstym miejscu. Średnie bezrobocie w UE to 7,1 proc. Najmniej bez-robotnych jest w Czechach (2,4 proc.) oraz na Malcie i w Niemczech (po 3,5 proc.). Po drugiej stronie barykady są: Hiszpania (16,1 proc.) i Grecja (20,8 proc.). 

Urząd marszałkowski wydłużył termin 

Do piątku 13 kwietnia można składać wnioski o przyznanie Nagród Marszał-
ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyróżnienia zostaną przyznane 
w trzynastu kategoriach: gospodarka; fundusze unijne, rolnictwo i rozwój 
obszarów wiejskich; innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwo-
ju i promocji miast i obszarów wiejskich; nauka, badania naukowe i postęp 
techniczny; edukacja; kultura; ochrona zdrowia; sport; ochrona środowiska 
naturalnego; działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego czło-
wieka; budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja województwa. 
Wnioskodawcami mogą być osoby prawne, � zyczne, organizacje i instytucje 
gospodarcze i samorządy lokalne. Wnioski o przyznanie Nagrody Marszałka 
(dostępne na stronie www. kujawsko-pomorskie.pl) należy złożyć osobiście 
w punkcie podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu lub przesyłać 
na adres: Sekretarz Kapituły Nagród Marszałka, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń. 

KRUS przypomina 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
przypomina, że do 31 maja rolnik lub domow-
nik prowadzący jednocześnie pozarolniczą dzia-
łalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć 
w macierzystej jednostce organizacyjnej KRUS 
zaświadczenie albo oświadczenie, że nie zosta-
ła przekroczona roczna kwota graniczna podatku 
dochodowego od przychodów z pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej za rok ubiegły. Kwota po-
datku należnego za 2017 r. wynosi 3,3 tys. zł. 

Prokuratury regionalne zbadają skargę nadzwyczajną?

Resort sprawiedliwości przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego re-
gulamin wewnętrzny urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury. W myśl tych zapisów, to prokuratury regionalne mają badać prze-
słanki do skierowania do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej. Następnie pro-
kurator regionalny powinien niezwłocznie przesłać do Prokuratury Krajowej akta 

sprawy i projekt skargi nadzwyczajnej. 
Przypomnijmy, że skarga nadzwyczajna to środek zaskarżenia przysługujący od 

spraw zakończonych prawomocnym wyrokiem przed sądami powszechnymi lub 

wojskowym. Można ją wnosić, kiedy orzeczenie narusza zasady lub wolności i pra-

wa człowieka i obywatela określone w Konstytucji, w sposób rażący narusza prawo 

przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, kiedy zachodzi oczy-

wista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału 

dowodowego, kiedy orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych 

nadzwyczajnych środków zaskarżenia.
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Stołówka polowa

A może sery?

Olej po staremu

Ze skrzydlatym problemem zmagają się rolnicy z pół-
nocy naszego województwa. Ich pola obsiadły tysiące 
ptaków wędrujących do swoich letnich kwater.

Dla tych, którzy myślą o przetwarzaniu mleka np. na 
sery, 24 i 25 kwietnia w Minikowie odbędzie się wstęp 
do projektu „Wspieranie procesu tworzenia partner-
stwa na rzecz innowacji w serowarstwie”.

Wbrew postulatom, nie będzie zwiększenia stawki 
zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego 
dla rolników.

KRUS

Szkodniki

Turnusy dla dzieci

Kruszynek na pomoc

W okresie wakacji Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Zdrowotnego organizuje turnusy rehabilitacyjne dla 
dzieci. Jak można z nich skorzystać?

Omacnica prosowianka to szkodnik kukurydzy, który trudno zwalczyć. Ekologicz-
nym sposobem jest zastosowanie małej błonkówki, zwanej kruszynkiem. 

Uprawa

Zaproszenie

FinanseBezsensowne wypalanie
BEZPIECZEŃSTWO  Co roku wiosną zdarzają się pożary nie-
użytków. I tym razem strażacy mają już pełne ręce roboty

Ptaki dały się we znaki szcze-
gólnie w okolicach miejscowości 
Nowe na północ od Grudziądza. 
Obsiadały pola, a najbardziej 
smakował im rzepak. Linia znisz-
czeń pokrywa się z przebiegiem 
Wisły. Rolnikom pozostało od-
straszanie ptaków. Mogą to robić 
za zgodą Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Bydgosz-
czy. Niestety, metoda jest nie-
skuteczna. 

Sezonowe przeloty ptaków 
są nieuniknione, to prawo natu-
ry. Od kilku lat samorząd rolniczy 
apeluje do Ministerstwa Środo-
wiska, by przyznawano odszko-
dowania za straty spowodowane 
przez ptactwo objęte ochroną. 
W praktyce rolnik często nie jest 
w stanie ustalić, jaki ptak doko-
nał szkody, ponieważ zwierzęta 
są w ciągłym ruchu. 

(pw)

Każdego dnia przeprowadzo-
ne będą praktyczne warsztaty dla 
grupy 15 osób. Udział w nich jest 
bezpłatny. Szczególnie poszuki-
wani są hodowcy bydła mlecz-
nego, ale także przedstawiciele 
lokalnych producentów rolnych. 
Głównym celem podejmowanych 
działań projektowych ma być 
ułatwienie współpracy podmio-
tów rynkowych poprzez stworze-
nie warunków do poszukiwania 
i nawiązywania partnerstw oraz 
wymiana doświadczeń i praktyk 
w zakresie produkcji serów far-

merskich. Kolejny etap to wizyta 
w gospodarstwie produkującym 
sery. 

Zapisy przyjmowane są tele-
fonicznie pod numerem 723 692 
545 lub mailowo: beata.chelmi-
niak@kpodr.pl

W Polsce istnieje Stowarzy-
szenie Serowarów Farmerskich 
i Zarodowych. Jego członkowie 
aktywnie szkolą się, wymieniają 
się wiedzą i wprowadzają na ry-
nek lokalne odmiany sera. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Samorząd rolniczy zwró-
cił się do rządu z postulatem 
zwiększenia stawki zwrotu. 
Motywował to wzrostem cen 
w rolnictwie i, co za tym idzie, 
wyższymi kosztami produkcji. 
Politycy wskazują, że najbliższa 
możliwość powiększenia zwrotu 
nadarzy się dopiero w przyszło-
rocznym budżecie. W planie wy-
datków i dochodów na ten rok 
nic już się nie zmieni. 

Do końca kwietnia potrwa 
wypłata pierwszej tury zwrotów. 
Kolejna szansa na uzyskanie 
zwrotu planowana jest na drugą 
połowę roku. Będzie dotyczyła 
paliwa zakupionego między 1 lu-
tego a 31 lipca. Pamiętajmy więc 
o zbieraniu faktur, które są jedy-
nym dowodem zakupu paliwa.

Tegoroczna stawka zwrotu 
podatku wynosi 86 zł za hektar. 

(pw)

Na turnusy mogą udać się 
dzieci urodzone między 2003 
a 2011 rokiem. Przynajmniej jed-
no z rodziców musi być ubezpie-
czone w KRUS. 

Pierwszym krokiem jest wy-

pełnienie wniosku dostępnego 
w każdym biurze powiatowym 
KRUS. To, czy dziecko pojedzie na 
turnus, zależy od pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku przez leka-
rza inspektora oddziału regional-

nego. Pierwszeństwo w skiero-
waniu na turnusy rehabilitacyjne 
mają dzieci posiadające orzecze-
nie o niepełnosprawności. 

Turnus trwa 21 dni i odbywa 
się w centrach rehabilitacji KRUS. 
Dzieci mają zapewnione wyżywie-
nie, opiekę medyczną i program 
rehabilitacyjny. Do Szklarskiej 
Poręby kierowani są milusińscy 
z chorobami układu oddechowe-
go, a z problemami z układem ru-
chu – do Horyńca Zdroju.

(pw)

Omacnica wkrótce po po-
jawieniu się na świecie wgryza 
się w łodygi kukurydzy. Stoso-
wanie pestycydów jest trudne, 

ponieważ roślina jest już wy-
soka i można zniszczyć ją, jeśli 
nie zastosuje się opryskiwacza 
szczudłowego. 

Naturalnym szkodnikiem 
omacnicy jest kruszynek – mała 
błonkówka. Składa on jaja w ja-
jach motyli, w tym omacnicy. 
W ten sposób szkodnik nawet 
nie zdoła wykluć się z jaja. Na 
rynku dostępne są specjalne 
zawieszki, które umieszcza się 
na liściach kukurydzy. Na hek-
tar potrzebnych jest 25 szt. Inną 
formą aplikacji kruszynka są 
kapsułki. Wystarczy porozrzu-
cać je w równych odległościach 
po polu. 

Dla największych gospo-
darstw powyższe formy są mało 
praktyczne i zbyt pracochłon-
ne. Kruszynka rozrzuca się nad 
polami przy pomocy dronów. 
Średnio podczas jednego prze-
lotu da się zabezpieczyć ok. 6 
hektarów upraw. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

6 kwietnia minister spraw 
wewnętrznych zainaugurował 
w Bydgoszczy akcję „Stop poża-
rom traw”.  Niestety, w ostat-
nich dniach odnotowano 12 
tysięcy małych i większych po-
żarów. Zginęły dwie osoby. 

Od pokoleń pokutuje prze-
konanie, że wypalona ziemia 
szybciej się odradza. Nic bar-
dziej mylnego. Wypalenie po-
woduje sterylizację gleby, giną 

żyjące w niej pożyteczne organi-
zmy. Ten proceder generuje też 
straty finansowe. Każdy wyjazd 
strażaków to marnowane pu-
bliczne złotówki. 

Zwykły Kowalski za przyła-
panie na wypalaniu traw może 
zapłacić grzywnę do 5 tys. zł. 
Jeśli przyjdzie mu odpowiadać 
za sprowadzenie niebezpieczeń-
stwa powszechnego pożaru, 
grozi za to do 8 lat pozbawie-

nia wolności. Rolnik traci sporo. 
W skrajnych przypadkach moż-
liwe jest odebranie dopłat bez-
pośrednich. 

W praktyce złapanie spraw-
cy podpalenia jest bardzo trud-
ne, a zasądzone kary oscylują 
w okolicach 1 tys. zł. To wszyst-
ko sprawia, że proceder wciąż 
jest popularny. 

(pw)
fot. Wikipedia/ilustracyjne
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Czy wiesz, że...?
Nasza stopa zbudowana jest z 26 kości, 33 stawów i 112 więzadeł.
Każdego dnia stopy wydzielają ćwierć litra wilgoci, przenoszą około 2520 ton 
obciążenia u osoby ważącej 70 kilogramów.
Stopy średnio wykonują od 8 do 10 tysięcy kroków dziennie, przechodząc łącz-
nie 8 kilometrów.

Czy stopy poniosą?
URODA  Pielęgnacja stóp nie jest skomplikowana, a dzięki regularnym zabiegom możemy zapo
biec przykrym dolegliwościom i zapewnić zdrowie oraz estetyczny wygląd

Nasze stopy zasługują na 
uwagę przez cały rok. Zazwyczaj 
przypominamy sobie o ich pielę
gnacji, kiedy zbliżają się ciepłe dni 
i nadchodzi pora zmiany obuwia 
na lekkie. 

Najprostsze zabiegi pielęgna
cyjne to mycie stóp oraz wyma
czanie. Oba doskonale chronią 
przed potencjalnymi obrzęka
mi oraz dają ulgę obciążonym 
nogom. Namaczanie w ciepłej 
wodzie powinno trwać około 
dwudziestu minut. By zmiękczyć 
skórę, warto dodać płatki mydla
ne albo igliwie sosnowe, oliwę 
z oliwek, sól iwonicką lub nawet 
zwykłą sól kuchenną. By odświe
żyć stopy, wlewamy kilka kropel 
olejku eterycznego miętowego 
lub z drzewa herbacianego. Ten 
ostatni, jako naturalny antysep
tyk i środek dezynfekujący, działa 
na bakterie, wirusy i grzyby. Ogra
niczeniu potliwości sprzyja kąpiel 
z naparem z tymianku, szałwii 
i pokrzywy. Kończąc takie zabie
gi należy pamiętać, by delikatnie 
i dokładnie osuszyć skórę ręcz
nikiem, nie uszkadzając miejsc 
między palcami, bo każde ich na
ruszenie lub skaleczenie sprzyja 
rozwojowi zakażeń bakteryjnych, 
grzybiczych lub mieszanych. Jeśli 
na tym etapie zdecydujemy się 
zakończyć pielęgnację, dobrze 
jest wmasować w stopy nawilża
jący krem. 

Jeżeli dysponujemy większą 
ilością czasu, zmiękczona skóra 
po namoczeniu idealnie nadaje 
się do tego, by wykonać peeling. 
Skutecznie wygładza on szorst
kości poprzez usuwanie zrogowa
ceń i martwego naskórka. Ście
ranie warstwy rogowej naskórka 
powinniśmy wy konywać raz lub 
dwa razy w tygodniu, ponieważ 
zbyt częste zabiegi tego typu po

budzają naskórek do szybszego 
odrastania. 

złuszczaj, nawilżaj
W warunkach domowych wy

konać można dwa rodzaje peelin
gów – pierwszy to mechaniczne 
złuszczenie twardego naskórka 
tarką, drugi to rozpuszczenie go 
poprzez zastosowanie odpowied
nich substancji chemicznych. 
W produktach pielęgnacyjnych do 
stóp zamieszcza się na przykład 
kwas hialuronowy, który zmięk
cza stwardniały naskórek, alfa
hydroksykwasy (kwasy owocowe 
AHA) zmniejszające grubość war
stwy rogowej, kwas salicylowy 
działający keratolitycznie (usuwa 
martwy naskórek), kwas mle
kowy o działaniu nawilżającym 
i zmiękczającym skórę, roztwór 
wodorotlenku potasu o natych
miastowym działaniu zmiękcza
jącym i rozpuszczającym twardy 
naskórek. Do peelingu mecha
nicznego posłuży nam natural
ny, rozdrobniony pumeks, cukier 
i proszek bambusowy, ręczny 
lub elektryczny pilnik do stóp. 
Zabieg złuszczania powinien za
kończyć się delikatnym masa
żem z zastoso waniem produktów 
nawilżających, natłuszczających 
oraz odświeżających stopy. Te 
ostatnie powinny być używane 
codziennie, systematyczna pie
lęgnacja zapobiega powstawaniu 
zgrubień, zrogowaceń, pozwala 
utrzymać odpowiednie nawilże
nie, elastyczność i pobudza rege
nerację bariery naskórkowej. 

W skład preparatów do pie
lęgnacji stóp wchodzą: witamina 
A i E, mocznik, gliceryna, hialu
ronian sodu, alantoina, pantenol, 
wyciąg z aloesu, olejek z awoka
do, lanolina. Efekt odświeżenia 
nadają natomiast: mentol, olejek 
miętowy, ekstrakt z pomarańczy, 

olejek lawendowy, eukaliptusowy 
czy rozmarynowy. 

Warto wiedzieć, że świeży 
pot jest bezwonny, a nieprzyjem
na woń pojawia się dopiero pod 
wpływem działania bakterii roz
kładających jego składniki. Pro
blem przykrego zapachu wynika
jący z nadmiernej potliwości stóp 
można ograniczyć – a nawet cał
kowicie wyeliminować – stosując 
produkty, które zawierają w swo
im składzie substancje hamujące 
rozkład bakterii i dające ochronę 
antybakteryjną, takie jak triclo
san, siarczan glinu, chlorek glinu, 
tlenek cynku, klotrimazol, uro
tropinę, cząsteczki srebra, dime
tikon, kwas borny. Przydatne są 
również spraye, antyperspiranty, 
pudry i zasypki do stóp oraz bu
tów. Trzeba jednak pamiętać, że 
przy potliwości stóp spowodowa
nej czynnikami emocjonalnymi 
lub fizjologicznymi, kosmetyki te 
mogą nie przynieść w pełni ocze
kiwanych efektów i niezbędna 
okaże się pomoc specjalisty oraz 
rozpoczęcie odpowiedniego le
czenia. 

Odciski i inne problemy
Odciski, nazywane także na

gniotkami, są rodzajem zgrubień 
na skórze stóp. Pojawiają się naj
częściej w wyniku przewlekłego 
ucisku i powodują przykry ból. 
Odcisk buduje jądro, które wrasta 
głęboko w skórę. By go usunąć, 
trzeba go cierpliwie rozpuszczać, 
stosując przeznaczone do tego 
specjalne plastry, maści lub pły
ny z kwasem salicylowym i kwa
sem mlekowym. Potem wrażliwe 
miejsce po nagniotku warto osło
nić żelową podkładką, by ochro
nić skórę przed uciskiem.

Trzeba umieć odróżnić odcisk 
od pęcherza. Nasza skóra nie zno
si dłuższego tarcia i reaguje wte
dy podrażnieniami. Do powstania 
pęcherza dochodzi w momencie 
przedostania się płynu z naczyń 
krwionośnych pomiędzy skórę 
właściwą a naskórek. Wygodnym 
i bezpiecznym sposobem elimi
nacji problemu są hydrokolo
idowe plastry. Działają jak druga 
skóra, zapewniają szybkie gojenie 
rany przez wchłonięcie płynu wy
pełniającego pęcherz, łagodzą ból 
i chronią przed dalszymi otar
ciami. Można je pozostawić na 
skórze na 24 godziny. Dostępne 
są w różnych kształtach i wiel
kościach. Pęcherze, które pękły, 
należy w miarę możliwości często 
dezynfekować. Pomoc lekarska 
potrzebna jest jedynie w przy
padku zakażenia, objawiającego 
się ropną, żółtą wydzieliną. 

Innym problemem nękają
cym nasze stopy są wrastające 

paznokcie. Jeśli nie zaradzimy 
w odpowiednim momencie, nie 
tylko doprowadzimy do długo
trwałej bolesności, ale również 
do przerwania powłok skórnych, 
krwawienia, stanu zapalnego, 
obrzęku, a w ostateczności do in
fekcji i wysięku ropnego. Dlatego 
powinniśmy pamiętać o profilak
tyce i z odpowiednią częstotliwo
ścią obcinać paznokcie możliwie 
najbardziej poziomo, zrezygno
wać ze źle dopasowanego obuwia, 
unikać mechanicznych urazów 
oraz chronić stopy przed grzybi
cą. Wrastającego paznokcia nie 
można wycinać, a domowe spo
soby przeznaczone są dla osób, 
u których nie widać oznak infekcji. 
Pomocne w łagodzeniu objawów 
są około 20minutowe kąpiele 
z solą lub z płatkami mydlany
mi, wsuwanie sterylnej waty pod 
płytkę paznokciową, codzienna 
dezynfekcja palców u stóp, częsta 
zmiana skarpetek (na wyłącznie 
bawełniane), by uniknąć zakaże
nia. Warto również wykorzystać 
dostępne w aptekach płyny i żele 
do paznokci, które posiadają wła
ściwości zmiękczające płytkę pa
znokciową, ułatwiają obcinanie, 
pomagają zapobiegać jej wrasta
niu. Powinno się je nakładać 12 
razy dziennie na naskórek i brze
gi paznokcia do czasu ustąpienia 
dolegliwości.

stopa cukrzycowa
Ze szczególną ostrożnością 

trzeba pielęgnować stopy u osób 
z cukrzycą, ponieważ choroba ta 
niesie za sobą wiele powikłań, 
a jednym z nich jest zespół sto
py cukrzycowej. Każdy chory 
powinien codziennie starannie 
oglądać skórę swoich stóp. Nie 
wolno dopuszczać do jej przesu
szenia lub zranienia. Nie należy 
również zbyt długo moczyć stóp 
w wodzie, może to spowodować 
zmacerowanie skóry i utratę jej 
właściwości ochronnych. Bardzo 
ważna jest podstawowa higiena 
i czynność osuszania stóp, zwłasz
cza między palcami. Z wyjątkową 
uwagą należy obcinać paznokcie 
– niezbyt krótko i prosto. Trze
ba nosić wygodne i odpowiednio 
dopasowane buty. Nie wolno do
puszczać do powstawania pęche
rzy i odcisków, gdyż zakazane jest 
stosowanie jakichkolwiek prepa
ratów do usuwania nagniotków. 
Przeciwwskazane jest chodzenie 
boso, bo sprzyja urazom, skale
czeniom, zakażeniom grzybiczym 
czy bakteryjnym. Dla ochrony 
i kosmetyki stóp pożądane jest 
stosowanie tylko i wyłącznie pro
duktów przebadanych dermato
logicznie i posiadających atesty, 
informacje o nich znajdziemy na 
opakowaniu lub ulotce danego 
preparatu



Czwartek 12 kwietnia 201812 KULTURA 

Lipno

Będzie powitanie lata 
21 czerwca przy PUK Arenie mieszkańcy oficjalnie przywitają lato, biorąc udział w 
imprezie pod hasłem „Koncert na łące”. 

 Lipno
 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza na Lipnowski Festiwal 

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

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

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

 Wąbrzeźno
 W piątek 13 kwietnia w Wąbrzeskim Domu Kultury Paweł Becker wygłosi 

prelekcję pt. „Historia budowy wąbrzeskiej fary”. Z kolei kustosz wąbrzeskiego 
Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej ks. dr Jan Kalinowski przedstawi 
informację o podjętych w ostatnich latach na terenie parafii pracach remontowo-
konserwacyjnych. Ich zobrazowaniem będą fotografie odzwierciedlające zakres 
prac, który udało się zrealizować. Autorami prezentowanych na wystawie fotografii 
są: ks. Jan Kalinowski, ks. Paweł Dąbrowski oraz Wiesław Duma.

 WDK informuje, że zaplanowany na sobotę 14 kwietnia VI Wojewódzki Festi-
wal Piosenki Harcerskiej o „Wąbrzeską lilijkę” został odwołany z uwagi na zbyt 
małą liczbę uczestników. 

 We wtorek 17 kwietnia o 17.00 dom kultury zaprasza na wąbrzeskie fajfy. 
Po raz kolejny w muzyczną podróż po polskich i światowych przebojach zabierze 
gości Paweł Małs. Na spotkaniu nie zabraknie wiosennych akcentów muzycznych. 
Tym razem z płyt winylowych popłyną takie przeboje jak: „Kiedy wiosna”, „Wiosna 
ach to ty” czy „Kiedy znów zakwitną białe bzy”. Wstęp wolny. 

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

 25 kwietnia w Wąbrzeskim Domu Kultury zostanie zorganizowany 
Wojewódzki Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Wąbrzeski Mikrofon”. Każdy 
uczestnik wykona jedną piosenkę w języku polskim. Organizator zapewnia 
nagłośnienie, aparaturę do odtwarzania podkładu muzycznego (CD) oraz 
poczęstunek. Zgłoszenia są przyjmowane do piątku 13 kwietnia. Szczegółowy 
regulamin można znaleźć na stronie: www.wdkwabrzezno.pl.

 Rypin
 12 kwietnia o godz. 14.00 w Sali Wystaw i Promocji MPBP w Rypinie przy 

ul. Warszawskiej 20 odbędzie się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Dotyczyć będzie książki Katarzyny Leżeńskiej „Studnia życzeń”. Wstęp wolny. 

  Z kolei we wtorek 17 kwietnia książnica zaprasza na Klub Filmowy oraz 
projekcję filmu „Moon” z 2009 r. w reżyserii Duncana Jonesa (syna Davida Bow-
iego). Pozycja obowiązkowa dla fanów science fiction z treścią i drugim dnem. 
Laureat tegorocznego Oscara, Sam Rockwell, w roli samotnego astronauty na 
Srebrnym Globie, który musi stawić czoła nie tylko własnym słabościom, ale 
także przerażającym faktom, które odkrywa. W księżycowej scenerii stawia pytania 
filozoficzne o to, kim jest człowiek i co go definiuje. Ile warte jest ludzkie życie? 
Wstęp wolny. 

 19 kwietnia o 16.00 w bibliotece będzie można podyskutować o książce „Dy-
got” Jakuba Małeckiego, w ramach Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Wstęp bezpłatny. 

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Nauka przez zabawę
EDUKACJA  W dniach 12-13 kwietnia w Szkole Podstawowej 
w Wielkiej Łące (powiat golubsko-dobrzyński) pojawi się Na-
ukobus. Wszyscy chętni będą mogli bezpłatnie oglądać wysta-
wy przygotowane przez Centrum Nauki Kopernik

Organizatorem wydarze-
nia jest Stowarzyszenie „Zielona 
Lipa”. 

– Sam festiwal Lipa to już 
ciut za mało na tak prężnie dzia-
łające i kreatywne stowarzysze-
nie – przyznają organizatorzy. 
– Zatem skoro organizujemy 
imprezę na zakończenie wakacji, 
dlaczego miałoby nie być czegoś 
na ich rozpoczęcie? Od pomysłu 
do realizacji u nas jest zazwyczaj 
bardzo krótka droga, dlatego za-

częliśmy działać i mimo że na or-
ganizację mieliśmy bardzo mało 
czasu, zaledwie dwa miesiące… 
udało się! Długo myśleliśmy nad 
tym, gdzie umiejscowić wydarze-
nie, ale byliśmy pewni jednego: 
wydarzenie musi być na łonie na-
tury, w towarzystwie pięknej zie-
lonej łąki i naszej rzeki! Dlaczego? 
Impreza ma charakter cykliczny 
i jej główną ideą jest stała data – 
21 czerwca, pierwszy dzień lata, 
czyli połączenie pradawnej nocy 

świętojańskiej ze współczesną 
potrzebą integracji na świeżym 
powietrzu. 

Impreza rozpocznie się 
o 18.00. W programie zaplanowa-
no m.in. konkurs na najpiękniej-
szy wianek, warsztaty pieczenia 
podpłomyków, zabawy i konkur-
sy. Gwiazdą wieczoru będzie ze-
spół Same Suki. Grupa wykonuje 
muzykę folk. Formacja pojawi się 
na scenie około 21.00. 

(ToB)

– Jak by to było, gdyby dzieci 
samodzielnie eksperymentując, 
mogły dostrzec inną, emocjonują-
cą twarz nauki? Gdyby to nie były 
zwykłe lekcje biologii, chemii, fi-
zyki czy informatyki, ale pełne 
niespodzianek samodzielne od-
krywanie praw i zasad, które rzą-
dzą światem? Taką właśnie moż-
liwość daje „Naukobus”, projekt 
Centrum Nauki Kopernik. To 20 
stacji badawczych, które przyjeż-
dżają do szkoły wraz z edukatora-
mi, dają szansę na dobrą zabawę 
i poszerzenie wiedzy – tłumaczy 
Aleksandra Rzążewska, specjalist-
ka ds. komunikacji z Centrum Na-
uki Kopernik.

Do udziału w takiej przygodzie 
zaprasza w tym roku warszawskie 

Centrum Nauki Kopernik. Weź-
mie w niej udział ponad 160 tys. 
dzieci, rodziców i nauczycieli ze 
160 małych miejscowości w całej 
Polsce. 12 i 13 kwietnia Naukobus 
pojawi się w Szkole Podstawowej 
w Wielkiej Łące. W placówce zo-
staną rozstawione stacje badaw-
cze, a uczniowie oraz wszyscy go-
ście, w towarzystwie edukatorów, 
będą mogli z nich korzystać przez 
sześć godzin dziennie. 

– Samodzielne eksperymen-
towanie pozwala obudzić cie-
kawość i uczyć się bez wysiłku 
znanego z lekcji – siadając na wi-
rującym krześle, można doświad-
czyć, jak w praktyce działa teoria 
zachowania momentu pędu – do-
daje Rzążewska. – Można też m.in. 

przetestować uwięzioną piłkę, 
wirujące krzesełko, kulę plazmo-
wą, półkule magdeburskie i trój-
wymiarowy model anatomiczny 
ludzkiego ciała. Dla uczniów przy-
gotowany został także „Poradnik 
młodego naukowca” – propozy-
cje doświadczeń, które mogą tam 
znaleźć i samodzielnie przepro-
wadzić w domu, pozwalają dłużej 
cieszyć się kontaktem z nauką 
w mniej poważnej formie.

Wyjazdy Naukobusa są możli-
we dzięki programowi „Nauka dla 
Ciebie”, realizowanemu wspólnie 
przez Centrum Nauki Kopernik 
i Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego. 

(ToB)
fot. nadesłane
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20:35 Ojciec Mateusz

06:25 Elif odc. 222 - serial  
07:20 Komisariat odc. 59 - serial 
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Komisarz Alex odc. 136 - serial  
10:10 Klan odc. 3293  
10:35 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 18 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy  
12:30 Agropogoda Pogoda 
12:45 Amur. Amazonka Azji 
 odc. 2 - serial 
13:45 Elif odc. 223 - serial 
14:45 Korona królów odc. 61 - serial  
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:50 Wszystko dla pań odc. 27 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3294 
18:30 Korona królów odc. 62 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 Ojciec Mateusz odc. 245 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera Cykl 
 - reportaży 
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas 
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 7 
23:50 Ocaleni odc. 3 
00:50 Wojskopolskie.pl odc. 5 

05:20 Ukryta prawda odc. 199 - serial 

06:25 Szpital odc. 293 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 12 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 13 s. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 569 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 13 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 467 - serial 

14:55 Szpital odc. 294 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 1 s. 3 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 22 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 570 - serial 

20:00 Mama i ja - komedia 

22:05 Lucyfer odc. 7 s. 2 - serial 

23:05 American - horror Story: Asylum 

 odc. 7 s. 2 - serial 

00:05 Pamiętnik - melodramat

06:00 Detektywi w akcji odc. 59 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 10 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 11 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 9 s. 4 - serial  

09:00 Detektyw Monk 

 odc. 11 s. 6 - serial  

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 34 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 35 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 10 s. 4 - serial 

12:00 Detektyw Monk 

 odc. 12 s. 6 - serial 

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 123 - serial 

14:00 STOP Drogówka 

 odc. 173 policyjny 

15:00 Detektywi w akcji 

 odc. 124 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 88 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 89 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 392 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 393 - serial  

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 180 - serial  

21:00 Za linią wroga - sensacyjny  

23:20 Paparazzi - thriller

06:00 To moje życie! odc. 266 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 33 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 71 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 12 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 13 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 71 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 72 s. 2 - serial 
20:00 Kariera Nikosia Dyzmy - komedia 
22:10 Trick - sensacyjny 
00:10 Najśmieszniejsi odc. 5 - kabaret

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1259 

08:15 Dezerterzy 

 odc. 73, - publicystyczny 

08:50 Informacje kulturalne odc. 2625 

09:15 Ceremonia pogrzebowa - dramat  

11:00 Królewskie sny odc. 5 - serial 

12:20 Królewskie sny odc. 6 - serial 

13:45 Informacje kulturalne odc. 2625 

14:05 Rzecz Polska odc. 6 

14:20 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1259 

14:35 Mistrz i Małgorzata odc. 4 - serial 

16:20 Chuligan literacki 

 odc. 77, - publicystyczny 

16:55 Zmruż oczy - komediodramat 

18:35 Przeżyjmy to jeszcze raz. Plakat 

 w PRL - dokumentalny 

19:20 Dzienniki Lipsetta - animowany 

19:40 Informacje kulturalne odc. 2626 

20:00 Wiek niewinności - melodramat 

22:25 Scena klasyczna odc. 15 - recital 

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 113 

23:25 Kraina Oświeconych 

 - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 530 - felieton 
06:55 Gorycz i chwała - dokumentalny  
07:50 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 65 
08:30 Cudowny świat przyrody 
 odc. 8 - serial 
09:05 Pogranicze w ogniu 
 odc. 22 - serial  
10:10 Jak było? odc. 5, - publicystyczny 
10:50 Flesz historii Magazyn 
11:10 Kryptonim „Muzeum”- Szlak 
 Armii Krajowej odc. 3  
11:30 Wyprawy krzyżowe odc. 2 - serial  
12:25 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
12:55 Sensacje XX wieku odc. 140  
13:30 Sensacje XX wieku odc. 187  
14:00 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 77 - serial 
14:35 Wyprawy krzyżowe odc. 3 - serial  
15:40 Szalom Lejbuszewo odc. 21 
 - reportaż  
16:20 Smoleński lot - dokumentalny 
17:20 Taśmy bezpieki odc. 46 
17:50 Janosik odc. 2 - serial 
18:45 Sensacje XX wieku odc. 118 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 119 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 2, - dokumentalny 
21:35 Pogranicze w ogniu 
 odc. 23 - serial 
22:40 Spór o historię odc. 48 
23:25 Śledczak - dokumentalny 
00:20 Powrót Odysa odc. 9 - serial

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Przygody Mobilków - serial 
09:00 Na zdrowie - poradnikowy  
09:25 Święty na każdy dzień   
09:30 Cud wirującego słońca 
 - animowany 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Przyroda i ludzie - przyrodniczy 
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy - reportaż  
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 7, - dokumentalny 
13:40 Serce Afryki - dokumentalny 
14:10 Wielkie serce Jack - obyczajowy  
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło”   
16:40 Kapłan pro-life - dokumentalny 
16:50 Kartka z kalendarza - muzyczny  
16:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
17:00 W Solankowej Dolinie - serial 
17:25 Święty na każdy dzień  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Superksięga odc. 6 s. 2, - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Głos Polski - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Fryderyk Chopin 
 i jego muzyka odc. 1 
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Sanktuarium Matki Ubogich 
 w Banneux - dokumentalny  
23:50 Spacer po misji w Gahunga 
 - reportaż

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 703 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 7 
07:20 Na sygnale odc. 33 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama  
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 28 
11:25 Rodzinka.pl odc. 60 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1842 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 113 - serial 
13:55 Mosty Ameryki. Historia Rudolfa 
 Modrzejewskiego odc. 2 - serial 
14:55 Na dobre i na złe 
 odc. 703 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Meandry uczuć odc. 88 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 61 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 34 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1842 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1843 - serial 
20:45 The Good Doctor odc. 18 - serial 
21:40 Zawód: Amerykanin 
 odc. 6 - serial 
22:40 Za marzenia odc. 6 - serial 
23:35 Straszny fi lm 4 - komedia

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 3 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 23 s. 8 kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2226 

10:55 Ukryta prawda odc. 892 - serial  

12:00 Szkoła odc. 544 - serial  

13:00 19+ odc. 245 - serial  

13:30 Szpital odc. 781 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 545 - serial  

16:30 19+ odc. 246 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 893 - serial  

18:00 Szpital odc. 782 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5278 reporterów 

20:10 Doradca smaku 

 odc. 24 s. 8 kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2661 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 147,  

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 17 

22:35 Zróbmy sobie wnuka - komedia  

0:30 Tron: Dziedzictwo - science fi ction

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 659 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 411 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 412 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 14 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 747 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 138 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 784 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2671 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 830 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja  
16:30 Na ratunek 112 odc. 213 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 203 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2672 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 521 - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 113 
21:10 Przyjaciółki odc. 129 - serial 
22:10 Wyjdź za mnie odc. 4 
23:20 Księżniczka i żołnierz 
 - obyczajowy

22:05 Lucyfer 16:00 Nie igraj z aniołem 11:00 Kobra - oddział 
specjalny 16:20 Chuligan literacki 12:55 Sensacje XX wieku

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

Andy to chemik i wynalazca, który nie najlepiej radzi 
sobie w życiu. Mężczyzna ukrywa problemy przed 
apodyktyczną matką. Pewnego dnia postanawia 
zabrać ją ze sobą w podróż i tym samym pomóc jej 
odzyskać dawną miłość. 

Marek jest utalentowanym fałszerzem dolarów. 
Pewnego dnia kończy się jego dobra passa 
i mężczyzna trafi a do więzienia. Odwiedzają go 
funkcjonariusze służb specjalnych i składają 
kuszącą propozycję.

„Trick”
(2010r.) TV Puls 22:10

„Mama i ja”
(2012r.) TVN7 20:00
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17:55 Leśniczówka

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 223 - serial  
07:15 Komisariat odc. 60 - serial 
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Ojciec Mateusz odc. 245 - serial  
10:10 Klan odc. 3294  
10:35 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 19 s. 4 - serial  
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy  
12:25 Agropogoda  
12:30 Rok w zagrodzie 
12:45 Amur. Amazonka Azji 
 odc. 3 - serial 
13:50 Elif odc. 224 - serial 
14:45 Korona królów odc. 62 - serial  
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:50 Wszystko dla pań odc. 28 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Leśniczówka odc. 14 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 15 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 28,  
21:30 Sławomir Big - quiz muzyczny  
22:35 Korzenie odc. 3 - serial 
23:40 Gwiazda - obyczajowy

05:20 Ukryta prawda odc. 200 - serial 

06:25 Szpital odc. 294 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 13 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 1 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 570 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 14 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 468 - serial 

14:55 Szpital odc. 295 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 2 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 571 - serial 

20:00 Dary anioła: Miasto kości 

 - fantastyczny 

22:45 Zanim odejdą wody - komedia 

00:45 Strzelec odc. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 60 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 11 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 12 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 10 s. 4 - serial  
09:00 Detektyw Monk 
 odc. 12 s. 6 - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 36 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 37 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 11 s. 4 - serial 
12:00 Detektyw Monk 
 odc. 13 s. 6 - serial 
13:00 Galileo odc. 674  
14:00 Galileo odc. 675  
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 125 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 90 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 91 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 393 - serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 394 - serial  
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 11 - serial  
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 177 - serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 178 - serial  
23:00 Tajemniczy anioł - sensacyjny 
01:00 Sekrety sąsiadów odc. 55 - serial

06:00 To moje życie! odc. 267 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 34 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 72 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 13 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 14 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 72 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 73 s. 2 - serial 
20:00 Człowiek pies - sensacyjny 
22:00 Maksimum ryzyka - sensacyjny 
00:10 Poszukiwany - sensacyjny

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1261 
08:20 Filmy o fi lmach odc. 1 kulturalny 
08:25 Pierwsze etiudy 
 - krótkometrażowy 
08:45 Filmy o fi lmach odc. 1 kulturalny 
08:50 Każdemu to, czego mu wcale nie 
 trzeba - krótkometrażowy 
09:00 Filmy o fi lmach odc. 1 kulturalny 
09:05 Casting - krótkometrażowy 
09:25 Informacje kulturalne odc. 2626 
09:45 Żółty szalik - obyczajowy 
11:00 Królewskie sny odc. 7 - serial 
12:25 Królewskie sny odc. 8 - serial 
13:50 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1261 
14:15 Chopin i jego Europa 2016 
 - Charles Richard-Hamelin 
 i Andrzej Bauer - koncert 
15:55 Pegaz odc. 68 kulturalny 
17:00 Rekord świata Dramat społeczny 
18:15 Videofan odc. 63 
 - program studyjny 
18:35 Madame Tyson - dokumentalny 
19:40 Informacje kulturalne odc. 2627 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 91 
20:05 Barany. Islandzka opowieść 
 - komediodramat 
21:50 Tygodnik kulturalny 
22:40 Dziennik fi lozofa odc. 114 
22:55 Philippe Jaroussky śpiewa Bacha 
 i Telemanna - koncert 
00:30 Wiek niewinności - melodramat

06:50 Był taki dzień odc. 531 - - felieton 
07:00 Smoleński lot - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 66 
08:35 Cudowny świat przyrody 
 odc. 9 - serial 
09:15 Pogranicze w ogniu 
 odc. 23 - serial  
10:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 3 - serial  
10:45 Podróże z historią odc. 33 
11:20 Taśmy bezpieki odc. 46  
11:55 Nasz generał Franciszek 
 Kamiński - dokumentalny 
12:35 Krajobraz po cudzie - reportaż 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:30 Sensacje XX wieku odc. 118  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 119  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 78 - serial 
15:15 Grecka odyseja Joanny Lumley 
 odc. 3, - dokumentalny 
16:10 Biało-Czerwoni - historie 
 niezwykłe odc. 3 - - reportaż 
16:40 Poświęcając życie prawdzie 
 - dokumentalny  
17:25 Goniec historyczny IPN 
 odc. 1, - publicystyczny 
17:45 Janosik odc. 3 - serial 
18:45 Sensacje XX wieku odc. 172 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 65 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 33 - - reportaż 
20:30 Konwój: bitwa o Atlantyk 
 odc. 4 - serial 
21:30 Pogranicze w ogniu 
 odc. 24 - serial 
22:45 Szerokie tory odc. 77 
23:25 Fritz Bauer. Sam pośród swoich 
 - dokumentalny 
00:30 Powrót Odysa odc. 11 - serial

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
Ewangelii dnia   
08:45 Superksięga odc. 6 s. 2, - serial  
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat Magazyn  
09:35 Święty na każdy dzień   
09:45 Duc in altum   
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 2 - serial 
11:50 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial  
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Prawdziwie spadła z nieba 
 - dokumentalny 
13:20 Święty na każdy dzień   
13:25 Kartka z kalendarza - muzyczny  
13:30 Ewangelia nasz biznesplan 
 - dokumentalny 
14:05 Święty Paweł i pierwsze Kościoły 
 - dokumentalny 
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
 z Koronką do Bożego 
 Miłosierdzia  
15:20 Mocni w wierze   
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Siódmy sakrament  
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial  
17:00 Fundusze Europejskie - dostępne 
 dla wszystkich odc. 1  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Westerplatte młodych   
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Głos serca odc. 9 - serial 

06:00 Za marzenia odc. 6 - serial 
06:50 Anna Dymna - spotkajmy się 
 - dyskusja 
07:20 Na sygnale odc. 34 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama  
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 29 
11:25 Rodzinka.pl odc. 61 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1843 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 114 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie 
 odc. 145, - publicystyczny 
14:25 Zakupy pod kontrolą 
 odc. 3 poradnikowy 
15:00 Za marzenia odc. 6 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:15 Meandry uczuć odc. 89 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 62 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 35 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1843 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1844 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 97 s. 8 - serial 
21:40 Rodzinka.pl odc. 231 - serial 
22:15 Krąg podejrzanych odc. 6 - serial 
23:40 Zawód: Amerykanin 
 odc. 6 - serial 
00:40 Barbershop II: Z powrotem 
 w interesie - komedia

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 3 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 24 s. 8 kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2227 

10:55 Ukryta prawda odc. 893 - serial  

12:00 Szkoła odc. 545 - serial  

13:00 19+ odc. 246 - serial  

13:30 Szpital odc. 782 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 546 - serial  

16:30 19+ odc. 247 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 894 - serial  

18:00 Szpital odc. 783 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5279 reporterów 

20:00 Łowca czarownic - przygodowy  

22:25 Nienarodzony - horror  

00:10 Kuba Wojewódzki odc. 8 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 660 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 413 - serial 
09:30 SuperPies odc. 6 poradnikowy  
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 15 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 748 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 139 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 785 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2672 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 831 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja  
16:30 Na ratunek 112 odc. 214 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 204 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2673 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 522 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. Taniec 
 z gwiazdami odc. 79,  
22:10 Star Trek: W nieznane 
 - science fi ction 
00:55 Droga bez powrotu VI: Hotel 
 na uboczu - horror

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 21:50 Tygodnik kulturalny 08:05 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

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

Danny od 4. roku życia był wychowywany przez 
gangstera, który traktował go jak psa i szkolił na 
mordercę. Jego życie zmienia się dopiero wtedy, 
gdy Danny poznaje niewidomego stroiciela 
fortepianów.

Podczas wojny między ludźmi a zastępami czarownic 
męstwo i poświęcenie łowców czarownic sprawiają, 
że udaje się uchronić świat przed zagładą. Jeden 
z nich, Kaulder, zabija królową, która rzuca na niego 
klątwę nieśmiertelności.

„Łowca czarownic”
(2015r.) TVN 20:00

„Człowiek pies”
(2005r.) TV Puls 20:00
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20:20 Komisarz Alex

05:55 Sprawa dla reportera Cykl 
 - reportaży  
06:55 Weterynarze z sercem 
 odc. 35 - serial  
07:25 Pełnosprawni - sportowy 
07:50 Rok w ogrodzie - poradnikowy 
08:10 Rok w ogrodzie extra 
 - poradnikowy 
08:35 Jaka to melodia?   
09:10 Studio Raban odc. 25 
09:35 Rodzinny ekspres 
 odc. 28 poradnikowy 
10:00 Zakochaj się w Polsce odc. 64 
10:30 Spis treści Magazyn 
10:40 Trzecia połowa odc. 4 - serial 
11:40 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 28,  
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 6 - serial  
13:30 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 179 kulinarny 
14:05 Ojciec Mateusz odc. 245 - serial  
15:05 Wojenne dziewczyny 
 odc. 17 - serial  
15:55 Korona królów odc. 59 - serial  
16:25 Korona królów odc. 60 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Od Opola do Opola  
18:55 Orły Nawałki - sportowy 
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:10 Sport 
20:20 Komisarz Alex odc. 137 - serial 
21:20 Igrzyska śmierci: Kosogłos. 
 Część I - sensacyjny  
23:20 Spis treści Magazyn 
23:35 Kovak Box - thriller

05:50 Ukryta prawda 

 odc. 201 s. 16 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Przyjaciele odc. 23 - serial 

09:25 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 2 - serial 

10:25 Przepis na życie 

 odc. 12 s. 2 - serial 

11:20 Przepis na życie 

 odc. 13 s. 2 - serial 

12:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 - serial 

13:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 - serial 

14:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 - serial 

15:15 Lizzie McGuire - komedia 

17:15 Street Dance II - fi lm muzyczny 

19:00 Pamiętnik - melodramat 

21:35 Pierwsza piątka - komedia 

23:50 Mucha - horror 

01:55 Wybrana odc. 9 

02:55 Moc magii odc. 98

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 23, - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 24, - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 25, - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 26, - serial 
08:05 Tom i Jerry odc. 2, - serial 
08:35 Tom i Jerry odc. 3, - serial 
09:00 Tom i Jerry Show - serial 
09:30 Pieska Gwiazdka - komedia 
11:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 390 - serial  
12:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 391 - serial  
13:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 392 - serial  
14:05 STOP Drogówka 
 odc. 174 policyjny 
15:05 Pegaz kontra chimera 
 - fantastyczny  
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 393 - serial  
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 394 - serial  
19:00 Galileo odc. 676 
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 12 - serial  
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 179 - serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 180 - serial  
23:05 Martwa dziewczyna - horror 
01:10 STOP Drogówka 
 odc. 174 policyjny

06:00 Skorpion odc. 4 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 54 s. 3 

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 16 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 17 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 69 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 70 s. 2 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 71 s. 2 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 72 s. 2 - serial 

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 73 s. 2 - serial 

14:40 Najśmieszniejsi odc. 6 - kabaret 

15:35 Bibliotekarz: tajemnica włóczni 

 odc. 1, - przygodowy 

17:30 Król Artur - przygodowy 

20:00 Kroniki Riddicka - science fi ction 

22:20 Doom - science fi ction 

00:30 Kariera Nikosia Dyzmy - komedia

08:00 Szaleństwa panny Ewy 

 odc. 3 - serial 

09:10 15. Krajowy Festiwal Piosenki 

 Polskiej Opole ‘77 - koncert 

10:40 Odyseja fi lmowa odc. 7 - serial 

11:55 Narzeczona Frankensteina 

 - horror 

13:15 Informacje kulturalne 

13:35 Pułkownik Kwiatkowski 

 - komediodramat 

15:55 Wydarzenie aktualne - reportaż 

16:30 Wstęp do fi lmu odc. 77 

16:35 Skradzione pocałunki 

 - komedia romantyczna 

18:15 Dranie w kinie odc. 24 

18:50 Peace ‘n’ Pop odc. 1 - serial 

20:00 Władcy wojny - dramat wojenny 

22:10 Wacken Open Air 2015 

 - A Tribute to Judas Priest 

 - koncert 

23:20 Palimpsest - thriller 

00:55 Władcy wojny - dramat wojenny

06:50 Był taki dzień odc. 532 - felieton 
07:00 Bunt Janion - dokumentalny 
08:05 Dziedzictwo regionów 
 odc. 6 - krajoznawczy 
08:25 Podwodna Polska 
 odc. 14 - reportaż 
08:50 Żegnaj, Rockefeller 
 odc. 13 - serial 
09:25 Do przerwy 0:1 odc. 1 - serial 
09:55 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 173 kulinarny 
10:35 Grecka odyseja Joanny Lumley 
 odc. 4, - dokumentalny 
11:35 Najmłodsi mieszkańcy plaży 
 odc. 2 - przyrodniczy 
12:35 Planeta dinozaurów odc. 3 - serial 
13:35 Szerokie tory odc. 77  
14:15 Wielka gra odc. 76,  
15:10 Spór o historię odc. 174 
15:45 Dr Esperanto - dokumentalny 
16:20 Ignacy Paderewski - zarys 
 biografi i odc. 2, - dokumentalny 
16:55 Wiktoria odc. 7 s. 1 - serial 
17:50 Wiktoria odc. 8 s. 1 - serial 
18:50 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 2, - dokumentalny 
19:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 7 
20:35 Ekstradycja odc. 9 s. 2 - serial 
21:40 Dyktator: Zajęcie dla wariatów 
 - dokumentalny 
22:50 Dwa życia Rotmistrza 
 Majchrowskiego - dokumentalny 
23:45 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 2 - serial 
01:50 Generał Nil  - biografi czny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Westerplatte młodych   
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień   
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Kropelka radości - dla dzieci  
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
12:50 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 7 - serial 
13:20 Siódmy sakrament   
13:45 Ocalić od zapomnienia Cykl 
 - reportaży  
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Głos serca odc. 9 - serial  
14:40 Fatima - znak nadziei - reportaż 
15:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
15:30 Wierzę w Boga   
15:45 Spotkania z ekologią 
 odc. 13 ekologiczny  
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Próba wiary odc. 2 - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza   
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Podróż Jessiki - dramat  
23:25 Święty na każdy dzień 

06:20 Na sygnale odc. 185 - serial 
06:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1840 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1841 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4634  
10:55 M jak miłość odc. 1364 - serial 
11:55 M jak miłość odc. 1365 - serial 
12:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 6,  
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:20 Program kabaretowy - kabaret 
16:20 Rodzinka.pl odc. 231 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę  
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 97 s. 8 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
 - felieton 
18:40 Postaw na milion  
19:35 Lajk! odc. 14 
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka odc. 19,  
20:05 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 132- quiz 
21:35 Riviera odc. 5 - serial 
22:25 Rodzinka.pl odc. 231 - serial 
23:00 The Good Doctor odc. 18 - serial 
23:50 Ludzik, czyli One Man 
 Show odc. 5,  
00:20 Creed: Narodziny legendy 
 - dramat

05:45 Mango - Telezakupy  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1066 

11:00 Na Wspólnej odc. 2658 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2659 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2660 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2661 - serial  

12:50 Ugotowani odc. 6 s. 13  

13:50 Agent - gwiazdy odc. 8 s. 3  

14:50 MasterChef Junior odc. 5 s. 3,   

16:25 Efekt domina odc. 5 s. 5  

16:55 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 17  

17:55 Tu się gotuje! 

 odc. 5 s. 2 kulinarny 

18:00 36,6 °C odc. 8 s. 3 poradnikowy 

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5280 reporterów 

20:00 Hipnoza odc. 6,   

21:05 Millerowie - komedia 

23:30 Dziewczyna z tatuażem 

 - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:30 Aladyn - animowany 

09:15 My3 odc. 38- dla dzieci 

 i młodzieży 

09:45 My3 odc. 37- dla dzieci 

 i młodzieży 

10:15 Ewa gotuje odc. 329 kulinarny 

10:55 Nasz nowy dom odc. 74 

11:55 Wyjdź za mnie odc. 4  

12:55 Top chef odc. 74  

14:25 Umów się ze mną. Take me out 

 odc. 6- show  

15:45 Kabaret na żywo odc. 36 

 - kabaret  

17:45 SuperPies odc. 7 poradnikowy 

18:20 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 64 dokumentalna 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 38 - serial 

20:05 Konfrontacja Sztuk Walki 43 we 

 Wrocławiu MMA  

00:05 Pogrzebany - thriller

08:55 Przyjaciele 14:05 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw

08:00 Szaleństwa panny 
Ewy

09:55 Okrasa łamie 
przepisy

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

Dziennikarz Mikael Blomkvist przyjmuje prywatne 
zlecenie. Zamożny przemysłowiec zleca mu 
wyjaśnienie ponurej tajemnicy rodzinnej. Pomaga 
mu Lisbeth, dziewczyna skrywająca mroczną 
przeszłość.

Po latach służby pod wodzą Rzymian rycerze 
Artura mają wrócić do domów, ale zwierzchnicy 
zlecają im ostatnie zadanie. Muszą wyprowadzić 
rodzinę cesarskiego dostojnika z terenów zajętych 
przez Sasów.

„Król Artur”
(2004r.) TV Puls 17:30

„Dziewczyna z tatuażem”
(2011r.) TVN 23:30
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05:40 Klan

05:40 Klan odc. 3294  
06:05 Słownik polsko@polski  
06:35 Wojskopolskie.pl odc. 6 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach  
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Ziarno odc. 657 
09:45 Gen innowacyjności Magazyn 
10:00 Weterynarze z sercem 
 odc. 36 - serial 
10:40 Leśniczówka odc. 14 - serial  
11:05 Leśniczówka odc. 15 - serial  
11:35 Spotkanie ze świętym odc. 1 
11:50 Między ziemią a niebem   
12:00 Regina Coeli  
12:15 Między ziemią a niebem   
12:55 Z pamięci - publicystyczny 
13:05 Błękitna Planeta II 
 odc. 1 - serial 
14:05 Sonda II odc. 79 
14:35 Program rozrywkowy  
15:05 Komisarz Alex odc. 137 - serial  
15:55 Korona królów odc. 61 - serial  
16:25 Korona królów odc. 62 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:30 Sławomir Big - quiz muzyczny  
18:40 Jaka to melodia?  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 18 - serial 
21:05 Wesele w Sorrento 
 - komedia romantyczna 
23:10 Od Opola do Opola  
00:00 Z pamięci - publicystyczny

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 25, - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 26, - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 27, - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 28, - serial 

08:05 Tom i Jerry odc. 3, - serial 

08:35 Tom i Jerry odc. 4, - serial 

09:00 Buddy, pies na gole - komedia 

10:40 Galileo odc. 675  

11:50 Galileo odc. 676  

12:50 Aladyn i Lampa Śmierci 

 - przygodowy 

14:45 Przyjaciel gangstera 

 - komedia kryminalna 

16:35 Uciekająca panna młoda 

 - komedia 

19:00 Galileo odc. 677 

20:00 Skazany na piekło - thriller 

22:05 Gatunek - science fi ction 

00:15 Odkupienie - thriller

06:00 Skorpion odc. 5 s. 2 - serial 

06:55 Przygody Merlina 

 odc. 10 s. 2 - serial 

07:50 Najśmieszniejsi odc. 6 - kabaret 

08:50 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 3 s. 5 - serial 

09:30 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 4 s. 5 - serial 

10:15 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 2 

10:50 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 6 

11:30 Bibliotekarz: tajemnica włóczni 

 odc. 1, - przygodowy 

13:25 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:40 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

15:50 Aniołki Charliego: zawrotna 

 szybkość - sensacyjny 

18:00 Blondynka w koszarach - komedia 

20:00 W obronie własnej - sensacyjny 

22:00 Koliber - sensacyjny 

00:00 Uwikłana odc. 6 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 1 s. 2 

09:05 Olivier Messiaen - Muzyka wiary 

 - muzyczny 

10:30 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 232, - publicystyczny 

11:00 Frank - komediodramat 

12:55 Chuligan literacki 

 odc. 74, - publicystyczny 

13:30 Nienasyceni 

 odc. 37, - publicystyczny 

14:00 Porgy i Bess Opera 

16:55 Rzecz Polska odc. 7 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 526 kulturalny 

18:10 Czterdziestolatek 

 odc. 7 - serial 

19:15 Za ścianą - dramat 

20:25 Jesteś Bogiem  - biografi czny 

22:35 Scena alternatywna 

 odc. 56, - muzyczny 

23:10 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 232, - publicystyczny  

23:45 Nieobecność - dokumentalny 

01:05 Marcus Miller Plays Baloise 

 Session - koncert

06:50 Był taki dzień odc. 533 - - felieton 

06:55 Moi Rollingstonsi - dokumentalny 

08:05 Święta z sąsiedztwa. Joanna 

 Beretta Molla - dokumentalny 

09:15 Siedlisko odc. 4 - serial 

10:10 Okrasa łamie przepisy 

 odc. 139 kulinarny 

10:40 Grecka odyseja Joanny Lumley 

 odc. 3, - dokumentalny  

11:45 Grecka odyseja Joanny Lumley 

 odc. 4, - dokumentalny  

12:45 Olbrzymy z epoki lodowcowej 

 odc. 3 - serial 

13:50 Szerokie tory odc. 81 

14:25 Szczęśliwa 13 

15:50 Wielka gra odc. 77,  

16:40 Pre mortem - krótkometrażowy 

17:15 Ex libris Magazyn 

17:45 U Pana Boga w ogródku 

 odc. 1 - serial 

18:40 Konwój: bitwa o Atlantyk 

 odc. 4 - serial  

19:45 Generał Nil  - biografi czny  

21:55 Wielki test o Jasnej Górze 

 odc. 46- quiz 

23:25 Wiktoria odc. 8 s. 1 - serial  

00:20 Struktura kryształu - obyczajowy

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień   
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 - dla dzieci  
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza   
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 1 - serial 
11:25 Kolumb - wyprawa na koniec 
 świata - animowany 
11:55 Kartka z kalendarza - muzyczny  
12:00 Regina Coeli z Ojcem 
 świętym Franciszkiem  
12:20 Wieś - to też Polska - rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:10 Ewangelia wg św. Jana 
 odc. 1 - biblijny 
15:55 Święty na każdy dzień   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 - koncert życzeń - muzyczny  
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Retrospekcja - publicystyczny  
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Cuda Jezusa odc. 3 - serial 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
23:30 Apostoł Łaski - reportaż

06:05 Słowo na niedzielę  
06:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1842 - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1843 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1844 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4638  
10:40 Podwodna planeta 
 odc. 3 - serial 
11:40 Makłowicz w podróży 
 odc. 150 kulinarny 
12:20 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 132- quiz 
13:45 Kocham Cię, Polsko! - kulisy po 
 odcinku odc. 7 - felieton 
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:20 Bake off - Ale ciacho! odc. 39,  
16:20 Bake off - Ale przepis 
 odc. 39 kulinarny 
16:35 Na sygnale odc. 186 - serial 
17:05 Na dobre i na złe 
 odc. 703 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:35 Za marzenia odc. 6 - serial 
19:30 Zakupy pod kontrolą 
 odc. 4 poradnikowy 
20:05 Creed: Narodziny legendy 
 - dramat 
22:25 Rider Jack - komedia 
00:05 Mocna kawa wcale nie jest 
 taka zła - obyczajowy

05:45 Mango - Telezakupy  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1067 

11:00 Efekt domina 

 odc. 6 s. 5  

11:30 Co za tydzień 

 odc. 845 

11:55 Iron Majdan odc. 5,   

12:55 Diagnoza odc. 8 s. 2 - serial  

13:55 Druga szansa 

 odc. 5 s. 5 - serial  

14:55 Hipnoza odc. 6,   

16:00 Dobry dinozaur - animowany 

18:00 Ugotowani 

 odc. 7 s. 13  

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5281 reporterów 

20:00 MasterChef Junior 

 odc. 6 s. 3,   

21:30 Thor: Mroczny świat - 

przygodowy 

23:50 Łowca czarownic - przygodowy

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 41, - serial 

08:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 42, - serial 

08:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 43, - serial 

09:10 Mała syrenka - animowany 

10:55 Fałszywa dwunastka - komedia 

13:20 Fistaszki - wersja kinowa 

 - animowany 

15:10 Star Trek: W nieznane 

 - science fi ction 

17:45 Nasz nowy dom odc. 113 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Państwo w państwie 

 - publicystyczny 

20:00 W rytmie serca odc. 21 - serial 

21:05 Kabaret na żywo 

 odc. 37 - kabaret 

23:10 The Story of My Life. Historia 

 naszego życia odc. 5  

00:10 Lawstorant - komedia

05:50 Ukryta prawda odc. 202 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Przyjaciele 

 odc. 24 - serial 

09:25 Przyjaciele 

 odc. 25 - serial 

09:55 Przepis na życie 

 odc. 1 s. 3 - serial 

10:55 Przepis na życie 

 odc. 2 s. 3 - serial 

11:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 - serial 

12:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 - serial 

13:55 Hobbit: Pustkowie Smauga 

 - fantastyczny 

17:15 Bliźniaczki na boisku - komedia 

19:00 Lucyfer odc. 7 s. 2 - serial 

20:00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 

 - fantastyczny 

23:05 Strzelec odc. 3 - serial 

00:05 Parker - sensacyjny

10:55 Przepis na życie 19:00 Galileo

09:30 Co ludzie powiedzą? 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:15 Siedlisko

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

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

Kontynuacja losów Thora, który musi ocalić 
wszechświat przed Malekithem. Gdy okazuje się, 
że władca ciemności powraca, Thor wyrusza 
w niebezpieczną podróż, w czasie której znowu 
spotyka Jane Foster.

„Thor: Mroczny świat”
(2013r.) TVN 21:30

„Mała syrenka”
(1989r.) Polsat 09:40
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13:45 Elif

06:30 Elif odc. 224 - serial  
07:20 Komisariat odc. 61 - serial 
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny - 
publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:30 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 6 - serial  
10:35 Jeden z dziesięciu  
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 52 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy  
12:20 Agropogoda Pogoda 
12:25 To się opłaca Magazyn 
12:40 Błękitna Planeta II odc. 1 - serial  
13:45 Elif odc. 225 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 179 kulinarny 
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Leśniczówka odc. 14 - serial  
16:15 Leśniczówka odc. 15 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3295 
18:30 Korona królów odc. 63 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 Krawiec Spektakl teatralny 
22:00 Warto rozmawiać 
 - publicystyczny  
23:05 Tora i miecz - dokumentalny

05:20 Ukryta prawda odc. 203 - serial 

06:25 Szpital odc. 295 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 14 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 2 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 571 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 15 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 469 - serial 

14:55 Szpital odc. 296 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 3 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 572 - serial 

20:00 Incydent - thriller 

22:00 The Dog: Historia prawdziwa 

  dokumentalny 

00:15 Mucha - horror 

02:20 Moc magii odc. 100

06:00 Detektywi w akcji odc. 61 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 12 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 13 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 11 s. 4 - serial  
09:00 Detektyw Monk 
 odc. 13 s. 6 - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 38 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 39 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 12 s. 4 - serial 
12:00 Detektyw Monk 
 odc. 14 s. 6 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 126 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 89 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 127 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 92 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 93 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 394 - serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 395 - serial  
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 181 - serial  
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 4 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5 - serial 
22:00 Galileo odc. 676  
23:00 Galileo odc. 677  
00:15 Operacja Delta Force 
 - sensacyjny

06:00 To moje życie! odc. 268 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 35 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 73 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 14 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 20 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 15 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 73 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 74 s. 2 - serial 
20:00 Maksimum ryzyka - sensacyjny 
22:00 Kroniki Riddicka - science fi ction 
00:20 Doom - science fi ction 
02:45 Taki jest świat Magazyn

08:00 Studio Kultura - rozmowy
08:15 Rzecz Polska odc. 7 
08:35 Rekord świata Dramat społeczny 
09:55 Ciuciubabka - obyczajowy 
11:00 Zmiennicy odc. 1 - serial 
12:15 Zmiennicy odc. 2 - serial 
13:20 Studio Kultura - rozmowy
13:40 Polowanie na muchy 
 - obyczajowy 
15:35 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 526 kulturalny 
16:30 Handlarz cudów - psychologiczny 
18:25 Za młodzi na śmierć 
 odc. 3 - serial 
19:20 Rzecz Polska odc. 7 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Blok. Sztuki wizualne odc. 1 
21:00 Daniel - krótkometrażowy 
21:35 Sztuka odc. 3 kulturalny 
21:40 Ceramika iłżecka 
 - krótkometrażowy 
21:50 Radość życia - krótkometrażowy 
21:55 Sztuka odc. 3 kulturalny 
21:57 Somnambulicy 
 - krótkometrażowy 
22:05 Głosy - krótkometrażowy 
22:10 Sztuka odc. 3 kulturalny 
22:13 Kwadrat - krótkometrażowy 
22:15 Rynek - animowany 
22:30 Którędy po sztukę 
 odc. 50, - publicystyczny 
22:35 Videofan odc. 76
22:55 Dziennik fi lozofa odc. 115 
23:15 Performer  - biografi czny 
00:25 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 534 - felieton 
07:00 Poświęcając życie prawdzie 
 - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 67 
08:35 Ukryte skarby odc. 31  - reportaż 
09:10 Pogranicze w ogniu 
 odc. 24 - serial  
10:20 - dokumentalny - dokumentalny 
11:20 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 33 - reportaż 
11:50 Drzazgi - komediodramat 
13:50 Sensacje XX wieku odc. 172  
14:25 Sensacje XX wieku odc. 65  
14:55 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 93 - serial 
15:25 Spór o historię odc. 99 
16:00 Planeta dinozaurów odc. 3 - serial 
17:05 Ex libris Magazyn 
17:30 Flesz historii Magazyn 
17:55 Janosik odc. 4 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 38 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 39 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Szalona miłość - Rosjanie i Putin 
 - dokumentalny 
21:30 Sława i chwała odc. 1 - serial 
22:40 Sen o Warszawie - dokumentalny 
00:40 Fotograf Solidarności 
 - dokumentalny 
01:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 67

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Wieś - to też Polska - rolniczy  
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Kapłan pro-life - dokumentalny 
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień   
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Benedykt XVI - skromny 
 pracownik Winnicy Pańskiej 
 - dokumentalny 
13:10 20 lat dla świata Cykl - reportaży 
13:20 - koncert życzeń - muzyczny  
14:10 Katyń 1940 - pamiętamy 
 - dokumentalny 
15:25 Ogrody papieskie - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Sanktuaria polskie Cykl 
 - reportaży  
16:30 Zew natury - reportaż  
16:55 Świadkowie - serial  
17:25 Gotowi, do biegu, start odc. 2,   
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 69 - serial  

05:30 Koło fortuny  
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 97 s. 8 - serial 
07:00 Coś dla Ciebie 
 odc. 135, - publicystyczny 
07:20 Na sygnale odc. 35 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:25 Rodzinka.pl odc. 62 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1844 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 115 - serial 
14:00 Podwodna planeta odc. 3 - serial 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 97 s. 8 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:15 Meandry uczuć odc. 90 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 63 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 36 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1844 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1845 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 32 - felieton 
20:50 M jak miłość odc. 1366 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Za marzenia odc. 7 - serial 
22:50 Zaginiona odc. 6 - serial 
23:50 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 285 s. 14 - serial 
00:45 O mnie się nie martw 
 odc. 97 s. 8 - serial

05:40 Uwaga! odc. 5281 reporterów  
06:15 Mango - Telezakupy  
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 7 s. 2 poradnikowy 
07:55 Akademia ogrodnika 
 odc. 7 poradnikowy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2228 
10:55 Tu się gotuje! 
 odc. 5 s. 2 kulinarny  
11:00 Ukryta prawda odc. 894 - serial  
12:00 Szkoła odc. 546 - serial  
13:00 19+ odc. 247 - serial  
13:30 Szpital odc. 783 - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 12 
15:30 Szkoła odc. 547 - serial  
16:30 19+ odc. 248 - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 895 - serial  
18:00 Szpital odc. 784 - serial  
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:50 Uwaga! odc. 5282 reporterów 
20:10 Doradca smaku 
 odc. 25 s. 8 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2662 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 148,  
21:30 Druga szansa odc. 6 s. 5 - serial  
22:30 Iron Majdan odc. 6,   
23:30 Thor: Mroczny świat 
 - przygodowy  
01:50 Co za tydzień odc. 845

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 661 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 415 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy
  odc. 416 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 16 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 749 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 140 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 786 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2673 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 832 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja  
16:30 Na ratunek 112 odc. 215 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 205 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2674 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 523 - serial 
20:05 Szklana pułapka 5 - sensacyjny  
22:10 Blitz - kryminalny 
00:30 Więzień labiryntu - science fi ction

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

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

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

Nowojorski policjant John McClane otrzymuje 
wiadomość, że jego syn Jack, z którym od lat nie 
miał kontaktu, przebywa w moskiewskim więzieniu. 
John bez wahania wyrusza do Rosji. Na miejscu 
okazuje się, że chłopak jest agentem CIA, biorącym 
udział w tajnej misji.

Armia okrutnych Nekromongerów najeżdża 
galaktykę. Wojownicy podbijają planetę za planetą. 
Jedyną istotą, która może im się przeciwstawić, jest 
awanturnik i ścigany zbieg Riddick.

„Kroniki Riddicka”
(2004r.) TV Puls 22:00

„Szklana Pułapka 5”
(2013r.) Polsat 20:05
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14:45 Korona królów

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 225 - serial  
07:20 Komisariat odc. 62 - serial 
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 28,   
10:10 Klan odc. 3295  
10:35 Jeden z dziesięciu  
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 53 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy  
12:20 Agropogoda Pogoda 
12:25 To się opłaca Magazyn 
12:45 Stjepan i Malena - stary człowiek 
 i bocian - dokumentalny 
13:45 Elif odc. 226 - serial 
14:45 Korona królów odc. 63 - serial  
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:50 Wszystko dla pań odc. 29 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3296 
18:30 Korona królów odc. 64 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:30 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 5 - serial 
21:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 7 - serial 
22:35 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 5 - serial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1128 - serial 

06:25 Szpital odc. 296 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 15 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 3 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 572 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 16 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 470 - serial 

14:55 Szpital odc. 297 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 4 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 573 - serial 

20:00 Parker - sensacyjny 

22:35 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 

 - fantastyczny 

01:30 American - horror Story: Asylum 

 odc. 7 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 70 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 13 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 14 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 12 s. 4 - serial  
09:00 Detektyw Monk 
 odc. 14 s. 6 - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 40 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 41 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 13 s. 4 - serial 
12:00 Detektyw Monk 
 odc. 15 s. 6 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 128 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 90 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 129 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 94 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 95 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 395 - serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 396 - serial  
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 182 - serial  
21:00 Krwawy okręt - horror 
22:50 Święci z Bostonu - dramat 
01:05 STOP Drogówka 
 odc. 174 policyjny

06:00 To moje życie! odc. 269 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 36 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 74 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 15 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 20 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 74 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 75 s. 2 - serial 
20:00 Koliber - sensacyjny 
22:00 W obronie własnej - sensacyjny 
00:00 Wikingowie odc. 7 s. 4 - serial

08:00 Studio Kultura - rozmowy  

08:10 Wydarzenie aktualne - reportaż 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Handlarz cudów - psychologiczny  

11:00 Zmiennicy odc. 3 - serial 

12:10 Zmiennicy odc. 4 - serial 

13:15 Studio Kultura - rozmowy 

13:35 Siódmy pokój  - biografi czny 

15:35 Przejście podziemne  

16:10 Tygodnik kulturalny 

17:00 Dyrygent - dramat 

18:50 Fugazi - centrum wszechświata 

 - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne

20:00 Rachela Spektakl teatralny 

21:00 Dezerterzy odc. 76 

 - publicystyczny 

21:30 Dziennik fi lozofa odc. 116 

21:45 Prawie jak matka 

 - komediodramat 

23:45 Młoda i piękna - dramat 

01:25 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 535 - - felieton 
07:00 Katyń. Prawda i kłamstwo 
 o zbrodni - dokumentalny 
07:55 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 68 
08:30 Ukryte skarby odc. 30 - - reportaż 
09:05 Sława i chwała odc. 1 - serial  
10:10 Najmłodsi mieszkańcy plaży 
 - przyrodniczy 
11:05 Goniec historyczny IPN 
 odc. 1, - publicystyczny  
11:25 Biało-Czerwoni - historie 
 niezwykłe odc. 4 - - reportaż 
11:55 - dokumentalny - dokumentalny 
13:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:30 Sensacje XX wieku odc. 38  
14:00 Sensacje XX wieku odc. 39  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 94 - serial 
15:25 Olbrzymy z epoki lodowcowej 
 odc. 3 - serial  
16:30 Legenda 27. Wołyńskiej Dywizji 
 Piechoty AK - dokumentalny 
17:25 Kryptonim „Muzeum”- Szlak Armii 
 Krajowej odc. 4 
17:45 Janosik odc. 5 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 41 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 40 
19:55 Jak było? odc. 6, - publicystyczny 
20:35 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
21:05 Klub profesora Tutki odc. 4 - serial 
21:25 Sława i chwała odc. 2 - serial 
22:35 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 6 - serial 
23:40 Drzazgi - komediodramat  
01:40 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 68

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial  
09:55 Kartka z kalendarza - muzyczny  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
10:45 Zew natury - reportaż  
11:05 Mocni w wierze   
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Młodzi Światu Cykl - reportaży 
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Mediolan - święto świadectw - 
 Benedykt XVI z rodzinami 
 - koncert 
13:35 Młodość też potrafi  
 - dokumentalny 
14:00 Filmowe życiorysy Cykl 
 - reportaży 
15:25 Odwaga wiary - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Jestem mamą Poradnik  
16:30 Kalejdoskop młodych   
16:50 Express studencki Magazyn  
17:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny 

05:30 Koło fortuny  
06:05 M jak miłość odc. 1366 - serial 
07:00 Program ekumeniczny  
07:20 Na sygnale odc. 36 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:25 Rodzinka.pl odc. 63 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1845 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 116 - serial 
14:00 Sekrety niemowlaków 
 - dokumentalny 
14:55 M jak miłość odc. 1366 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:15 Meandry uczuć odc. 91 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 64 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 37 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1845 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1846 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” i 
 „Na sygnale” odc. 7 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1367 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
 Magazyn publicystyczny  
22:55 Butelka czy kieliszek? 
 Czy można pić „na zdrowie”? 
 - dokumentalny 
00:00 Zaginiona odc. 6 - serial

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 3 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 25 s. 8 kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2229 

10:55 Ukryta prawda odc. 895 - serial  

12:00 Szkoła odc. 547 - serial  

13:00 19+ odc. 248 - serial  

13:30 Szpital odc. 784 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 548 - serial  

16:30 19+ odc. 249 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 896 - serial  

18:00 Szpital odc. 785 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5283 reporterów 

20:10 Doradca smaku 

 odc. 26 s. 8 kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2663 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 149,  

21:30 Diagnoza odc. 9 s. 2 - serial  

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 9 s. 12 

23:30 Superwizjer odc. 1127 reporterów 

00:05 Tu się gotuje! 

 odc. 5 s. 2 kulinarny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 662 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 418 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 420 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 17 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 750 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 141 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 787 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2674 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 833 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja  
16:30 Na ratunek 112 odc. 216 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 206 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2675 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 524 - serial 
20:10 Więzień labiryntu - science fi ction 
22:40 Sabotaż - sensacyjny 
01:00 Belle - dramat

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:55 Na wariackich 
papierach 16:10 Tygodnik kulturalny 07:55 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

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

Thomas budzi się w środku ogromnego labiryntu. 
Podobnie jak pozostali uwięzieni w Strefi e nie pamięta 
niczego z dotychczasowego życia. Razem z innymi 
szuka sposobu ucieczki.

Jeden z najlepszych złodziei na świecie, Parker, pada 
ofi arą zdrady. Niebawem podejmuje plan zemsty na 
nielojalnych przyjaciołach. Jako bogaty Teksańczyk 
łączy siły z piękną agentką nieruchomości.

„Parker”
(2013r.) TVN 7 20:00

„Więzień labiryntu”
(2014r.) Polsat 20:10
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18:00 Klan

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 226 - serial  
07:20 Komisariat odc. 63 - serial 
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 18 - serial  
10:10 Klan odc. 3296  
10:35 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 20 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 24 godziny na arenie walki 
 wielkich kotów - dokumentalny 
13:45 Elif odc. 227 - serial 
14:45 Korona królów odc. 64 - serial  
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:50 Wszystko dla pań odc. 30 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3297 
18:30 Korona królów odc. 65 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:08 Sport 
20:10 Trzecia połowa odc. 5 - serial 
20:35 Wielki test o podatkach Quiz  
22:10 Ocaleni odc. 5 
23:05 Orły Nawałki - sportowy 
23:45 Czego nie mogliśmy wykrzyczeć 
 - dokumentalny 
00:45 Colette - dramat wojenny

05:20 Ukryta prawda odc. 204 - serial 

06:25 Szpital odc. 297 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 16 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 4 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 573 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 17 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 471 - serial 

14:55 Szpital odc. 298 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 5 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 4 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 574 - serial 

20:00 Podejrzani - thriller 

22:15 Mentalista odc. 10 s. 7 - serial 

23:15 Stosunki międzymiastowe 

 - komedia romantyczna 

01:30 Moc magii odc. 102

06:00 Detektywi w akcji odc. 71 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 14 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 15 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 13 s. 4 - serial  

09:00 Detektyw Monk 

 odc. 15 s. 6 - serial  

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 42 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 43 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 14 s. 4 - serial 

12:00 Detektyw Monk 

 odc. 16 s. 6 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 130 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 91 policyjny 

15:00 Detektywi w akcji odc. 131 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 96 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 97 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 396 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 397 - serial  

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 183 - serial  

21:00 Podwójna tożsamość 

 - sensacyjny 

23:05 Eksperyment SS - horror 

01:00 Anthony Bourdain: Bez rezerwacji 

 odc. 12 - serial

06:00 To moje życie! odc. 270 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 37 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 75 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 16 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 22 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 17 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 75 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 76 s. 2 - serial 
20:00 Osaczeni - sensacyjny 
22:10 Plan bez skazy - sensacyjny 
00:20 Wikingowie odc. 8 s. 4 - serial

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Dzika muzyka 

 odc. 13, - muzyczny 

08:45 Informacje kulturalne Wiadomości 

09:05 Dyrygent - dramat  

11:00 Zmiennicy odc. 5 - serial 

12:10 Zmiennicy odc. 6 - serial 

13:15 Studio Kultura - rozmowy 

13:30 Poznań ‘56 Dramat historyczny 

15:25 Historia pewnej miłości - komedia 

16:25 Dranie w kinie odc. 24 

17:05 Historia kina w Popielawach 

 - obyczajowy 

18:50 Bolesław Matuszewski - nieznany 

 pionier kinematografi i 

 - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne Wiadomości 

20:00 Wyznanie wiary - dramat 

21:40 Pegaz odc. 69 kulturalny 

22:35 Dziennik fi lozofa odc. 117 

22:50 Jedna scena odc. 2 kulturalny 

23:05 Cześć, Tereska! - dramat 

00:45 Performance odc. 100 

 - artystyczny

06:50 Był taki dzień odc. 536 - felieton 
07:00 Legenda 27. Wołyńskiej Dywizji 
 Piechoty AK - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 69 
08:35 Ukryte skarby odc. 29 - - reportaż 
09:10 Sława i chwała odc. 2 - serial  
10:15 Fotograf Solidarności 
 - dokumentalny  
11:25 Spór o historię odc. 75 
12:00 Szalona miłość - Rosjanie i Putin 
 - dokumentalny  
13:10 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:40 Sensacje XX wieku odc. 41  
14:10 Sensacje XX wieku odc. 40  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 23 - serial 
15:05 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 6 - serial  
16:10 Draża - czetnik. Legenda Kresów 
 - dokumentalny 
17:10 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 7 - serial 
17:45 Janosik odc. 6 - serial 
18:35 Biało-Czerwoni - historie 
 niezwykłe odc. 5 - reportaż  
19:00 Sensacje XX wieku odc. 4 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
20:30 Dotknięcie anioła - dokumentalny 
21:40 Sława i chwała odc. 3 - serial 
22:50 Kabaret śmierci 
 - dokument fabularyzowany 
00:40 Brzezina - dramat

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych   
09:20 Express studencki Magazyn  
09:25 Sanktuaria polskie Cykl 
 - reportaży  
09:45 Święty na każdy dzień   
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu  
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 50 - serial  
11:20 Kartka z kalendarza - muzyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce   
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Listy do Eleny - obyczajowy 
14:05 Filmowe życiorysy Cykl 
 - reportaży 
14:45 Światła nadziei - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Na zdrowie - poradnikowy  
16:30 Drabina Jakubowa odc. 4 - serial 
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  

05:30 Koło fortuny  
06:05 M jak miłość odc. 1367 - serial 
07:00 Program gminy żydowskiej  
07:20 Na sygnale odc. 37 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:25 Rodzinka.pl odc. 64 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1846 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 117 - serial 
14:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 7 - serial 
14:55 M jak miłość odc. 1367 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:15 Meandry uczuć odc. 92 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 65 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 38 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1846 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1847 - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 704 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 187 - serial 
22:25 Jak ona to robi? - komedia 
00:00 Rodzinka.pl odc. 231 - serial

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 3 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 26 s. 8 kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2230 

10:55 Ukryta prawda odc. 896 - serial  

12:00 Szkoła odc. 548 - serial  

13:00 19+ odc. 249 - serial  

13:30 Szpital odc. 785 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 549 - serial  

16:30 19+ odc. 250 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 897 - serial  

18:00 Szpital odc. 786 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5284 reporterów 

20:10 Doradca smaku 

 odc. 27 s. 8 kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2664 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 150,  

21:30 Agent - gwiazdy odc. 9 s. 3  

22:35 Jack Reacher - sensacyjny 

01:10 Lejdis - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 663 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 421 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 422 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 18 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 751 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 142 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 788 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2675 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 834 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja  
16:30 Na ratunek 112 odc. 217 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 207 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2676 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 175 - serial 
20:05 Umów się ze mną. Take 
 me out odc. 7- show 
21:30 Ewa, ugotuj nam to 
 odc. 1 kulinarny 
21:40 Top chef odc. 75 
23:05 Klub Dzikich Kotek - komedia 
01:20 Szkoła zgorszenia - komedia

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Zmiennicy 13:40 Sensacje XX wieku

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

W Pittsburghu zostaje zastrzelonych pięć 
przypadkowych osób. Dowody wskazują snajpera 
Jamesa Barra. Aresztowany prosi o sprowadzenie 
byłego wojskowego detektywa, Jacka Reachera.

Pięciu mężczyzn podejrzanych o uprowadzenie 
ciężarówki zostaje na noc w areszcie na posterunku. 
Siedząc w jednej celi, zaczynają obmyślać wspólny 
skok.

„Podejrzani”
(1995r.) TVN 7 20:00

„Jack Reacher”
(2012r.) TVN 22:35
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 temperatura: 17 11 °C
 opady: 2 1 mm
 ciśnienie: 1001 1002 hPa
 wiatr: 15 14 km/h 

 temperatura: 21 9 °C
 opady: 0,1 1 mm
 ciśnienie:  1003 1009 hPa
 wiatr: 14 17 km/h 

 temperatura: 21 10 °C
 opady: 2 4 mm
 ciśnienie: 1011 1013 hPa
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Bitki wieprzowe w sosie własnym
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 

800 g mięsa wieprzowego 
z szynki
2 cebule
olej do smażenia
przyprawy: ziele angielskie, 
liść laurowy, sól, pieprz, 
papryka
1,5 l bulionu warzywnego
40 g mąki pszennej

Sposób wykonania:

Mięso oczyść, podziel na kotlety 
i lekko rozbij, następnie każdy 
plaster oprósz mąką. W garnku 
rozgrzej niewielką ilość oleju, 
dodaj pokrojoną w kostkę cebulę, 
a następnie mięso i smaż po kilka 
minut z każdej strony. Po prze-
smażeniu zalej gorącym bulionem, 
dodaj liść laurowy, ziele angielskie, 
sól, pieprz i odrobinę papryki. Na 
wolnym ogniu duś do miękkości (ok. 
50-60 min.). Łyżkę mąki wymieszaj 
z niewielką ilością wody, zalej mięso 
i zagotuj.

Smacznego!

ŚR
. 1

8.
04

.2
01

8

Ozdoba u
kobiety

P yn cy
lód

Czu no
Indian

Tytu
u ywany w
Indiach

Polny
kwiat

Mi o nik
baletu

Miara
p ynów

Autor
rozpraw o
tematyce
etycznej

Narz d
wzroku; Z
t czówk

Ka ama
rnica

Jednostka monetarna
Gwinei

Skale ,
kwarc i
yszczyk

Popularna odmiana
go bia domowego

Huk,
oskot

Hormon
rdzenia

nadnerczy

Urok,
czar,
wdzi k

Margaryna
do ciast

W
rozmowie
telefo
nicznej

Borowiec,
l.a. 49

Ostra
Papryka

Ogó
ducho

wie stwa
Pierzyna,
piernat

Rodzaj
pie ni

angielskiej

Spod
ciemnej
gwiazdy

piew
niektórych
ptaków

Sok z pnia
sandalinu

Smole s
ka ....

Alkohol
metylowy

Wada
obiek
tywu

Gra w
karty; gra
dwiema
pe nymo
taliami
kart z

d okerami.

Instru
ment w
ko ciele

Kation
lub anion

Holenders
ki

aglowiec

Zbiórka
datków na

cele
publiczne

13

15

9

6

1

12

10

14

16

2

7

17

3

5

8

20

4

18

11

19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ozdoba u
kobiety

P yn cy
lód

Czu no
Indian

Tytu
u ywany w
Indiach

Polny
kwiat

Mi o nik
baletu

Miara
p ynów

Autor
rozpraw o
tematyce
etycznej

Narz d
wzroku; Z
t czówk

Ka ama
rnica

Jednostka monetarna
Gwinei

Skale ,
kwarc i
yszczyk

Popularna odmiana
go bia domowego

Huk,
oskot

Hormon
rdzenia

nadnerczy

Urok,
czar,
wdzi k

Margaryna
do ciast

W
rozmowie
telefo
nicznej

Borowiec,
l.a. 49

Ostra
Papryka

Ogó
ducho

wie stwa
Pierzyna,
piernat

Rodzaj
pie ni

angielskiej

Spod
ciemnej
gwiazdy

piew
niektórych
ptaków

Sok z pnia
sandalinu

Smole s
ka ....

Alkohol
metylowy

Wada
obiek
tywu

Gra w
karty; gra
dwiema
pe nymo
taliami
kart z

d okerami.

Instru
ment w
ko ciele

Kation
lub anion

Holenders
ki

aglowiec

Zbiórka
datków na

cele
publiczne

13

15

9

6

1

12

10

14

16

2

7

17

3

5

8

20

4

18

11

19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dagmara Przybyłek



rozmaitości22 Czwartek 12 kwietnia 2018

zalety medytacji
STYL ŻYCIA  Joga i medytacja idą ze sobą w parze. Warto co-
dziennie poświęcić trochę czasu, by zajrzeć do wewnątrz sie-
bie 

Medytację warto rozpocząć, 
choć proces jest długotrwały 
i efekty nie przychodzą od razu. 
W poprzednim odcinku tego cyklu 
nadmieniliśmy, że jest to jeden ze 
sposobów walki ze stresem. Jest 
wiele technik medytacyjnych, ale 
podstawy są zawsze takie same. 
Co ważne, nie potrzebujemy na-
uczyciela. Każdy zna swój umysł, 
a przecież to właśnie jego dotyczy 
ta praktyka.

Na początek zastanówmy się, 
co chcemy osiągnąć poprzez me-
dytację. To bardzo ważne. Moty-
wacja w każdym działaniu człowie-
ka jest istotna. Może nas popchnąć 
do zmian nawyków, zachowań, 
wytyczenia nowych celów.

Zalety medytacji: 
– zwiększa siłę woli – u osób 

medytujących uaktywniają się ob-
szary w mózgu związane z większą 
tolerancją na ból. Siła woli znacz-
nie wpływa na wszystkie nasze 
postanowienia życiowe;

– pomaga w radzeniu sobie 
z bólem psychicznym. Techniki 
obrazowania użyte w czasie me-
dytacji uaktywniają tą część mó-
zgu, która odpowiada za nasz na-
strój; 

– usprawnia proces pamięcio-
wy i przyspiesza proces uczenia;

– zwiększa empatię, dzięki 
czemu łatwiej rozumiemy postę-
powanie innych ludzi;

– połączona z prawidłowym 
oddychaniem obniża ciśnienie 
krwi, tym samym poprawia się 
funkcjonowanie układu krążenia.

Właściwości medytacji, jako 
czynnika zapobiegającego wielu 
chorobom cywilizacyjnym, zosta-

ły udowodnione naukowo. Naj-
ważniejsze, że pomaga nam na co 
dzień radzić sobie z napięciami.

Jest wiele technik medyta-
cyjnych. Przybliżymy kilka z nich 
w kolejnym wydaniu. Należy wy-
brać tą, która najbardziej nam od-
powiada.

Jak zacząć? Po pierwsze, 
określmy porę dnia, w której 
mamy czas dla siebie. Jedni prefe-
rują wczesne godziny ranne, inni 
popołudniowo-wieczorne. Po-
mieszczenie, w którym będziemy 
medytować powinno być wywie-
trzone. Potrzebujemy 30 minut 
spokoju, bez ingerencji osób trze-
cich. Siadamy wygodnie na podło-
dze lub na krześle. Do siedzenia na 
podłodze dobrze jest zaopatrzyć 
się w poduszkę do medytacji. Uła-
twi przyjęcie odpowiedniej pozy-
cji. Najczęściej jest okrągła, wy-
pełniona łuskami gryki, wykonana 
z bawełny. By wzmocnić redukcję 
stresu, można wybrać poduszkę 
wypełnioną w części lawendą. Naj-
ważniejsze, by w pozycji zachować 
prosty kręgosłup. Jest to związane 
z przepływem energii. Dozwolona 
jest również medytacja na leżąco, 
jeżeli inna pozycja nie jest możli-
wa. 

Z powyższego opisu wynikać 
może, że medytacja to po prostu 
czynność siedzenia, wyobrażania 
sobie czegoś. Nic bardziej mylne-
go. To stan uważności, sprowadze-
nia siebie do „tu i teraz”. Dlaczego 
teraz staje się modna? Bo coraz 
bardziej jej potrzebujemy. Jeste-
śmy poddawani ogromnej ilości 
bodźców, a nasz umysł działa jak 
małpa – chętnie przechodzi od 

jednej nowej rzeczy do drugiej. 
A przecież są sprawy, które wy-
magają skupienia, potrzebujemy 
samokontroli, panowania nam 
impulsami. Dobra wiadomość: 
mózg można wytrenować, tak jak 
mięśnie na siłowni. Ale medytacja 
powinna stać się częścią naszej co-
dzienności.

Przechodzimy teraz do ćwi-
czeń. Będą to pozycje relaksacyj-
ne, które poprzedzają medytację.

Pozycja 1: Nieboszczyk 
(Savasana)
W tej pozycji kładziemy się na 

plecach. Ręce układamy wzdłuż 
tułowia, lekko od siebie odsunię-
te. Zamykamy oczy, rozluźniamy 
twarz, głowę, „puszczamy” całe 
ciało. Powinno łagodnie opaść na 
podłogę. W tej pozycji trwamy 
około 15 minut. Staramy się nie 
zasnąć. 

Pozycja ta wprowadza nas 
w stan głębokiej, fizycznej i emo-
cjonalnej relaksacji. Wydaje się 
nam, że nasze ciało nie podlega 
siłom grawitacji.

Pozycja 2: Krokodyl 
(Makarasana)
Kładziemy się na brzuchu, 

nogi rozchylamy na zewnątrz na 
szerokość bioder. Dłonie zginamy 
w łokciach i podkładamy pod bro-
dę. W tej asanie pozostajemy tak 
długo, jak zechcemy. W trakcie tej 
pozycji zamykamy oczy i skupia-
my się na odczuciach płynących 
z naszego ciała. 

Pozycja ta relaksuje i odpręża 
nasze ciało, usuwa zmęczenie.

(Maw)
fot. archiwum 

K. P. Sulikowscy

Savasana to ulubiony moment podczas sesji jogi – czas na głęboki odpoczynek

Krokodyl relaksuje i odpręża

Aromatyczne 
zioła w domu
Zdrowym dodatkiem do potraw, pozwalającym 
zmniejszyć ilość używanej soli, mogą być zioła wyho-
dowane przez nas w kuchni

Porady

Zioła używane do gotowa-
nia to przede wszystkim tymia-
nek, majeranek, kolendra, ba-
zylia, mięta, rozmaryn, oregano 
i szałwia. Możemy uprawiać je 
w ogrodzie, na balkonie lub na-
wet na parapecie, jeśli co naj-
mniej 5 godzin dziennie padają 
na niego promienie słoneczne. 
Znawcy kuchni na pewno po-
czują różnicę między dodanymi 
do potrawy suszonymi a świe-
żymi ziołami. Także wartości 
odżywcze tych świeżych są dużo 
większe.

Doniczka to podstawa
Zioła wymagają minimal-

nej pielęgnacji. Zazwyczaj nie 
atakują ich choroby i szkodniki, 
a plon można zbierać przez całe 
lato. Rośliny te nie potrzebują 
dużych pojemników. Większość 
z nich – na przykład bazylia, 
koper, tymianek, szałwia, mię-
ta czy rozmaryn – rośnie do-
brze w doniczkach o średnicy 
20 cm i głębokości 15-20 cm lub 
w standardowych skrzynkach 
balkonowych. Do uprawy ziół 
możemy używać doniczek ce-
ramicznych, z tworzyw sztucz-
nych, z drewna wyłożonych fo-
lią. Interesująco wyglądają zioła 
posadzone w starych dzban-
kach, kubkach i ustawione na 
parapecie. Na tarasie sprawdzą 
się skrzynki, małe beczułki, sta-
ra paleta. Ważne, by pojemniki 
miały otwór na odpływ nadmia-
ru wody. Na spodzie pojemnika 
warto ułożyć drenaż ze żwiru lub 
drobnych kamyczków. Ziemia 
powinna być żyzna, w sklepach 
ogrodniczych kupimy specjalną 
do ziół. Doniczkę lub pojemnik 

wykładamy ziemią trochę poni-
żej brzegów, by podczas podle-
wania woda nie przelewała się. 
Przyda się też kora, ułożona 
jako wierzchnia warstwa w do-
niczce, bo ograniczy odparowy-
wanie wody.

Podlewanie i nawożenie
Zioła już posadzone, teraz 

czas na ich podlewanie i nawo-
żenie. Podlewanie jest szcze-
gólnie ważne w początkowej 
fazie wzrostu. Strumień wody 
powinien być niewielki, żeby 
nie uszkodzić delikatnych pę-
dów i liści. Rośliny się nawadnia, 
gdy ziemia lekko przeschnie, 
nie można jednak dopuścić do 
jej całkowitego wysuszenia. 
Brak wody osłabia rośliny. Zio-
ła w pojemnikach na parapecie 
należy podlewać raz na dzień, 
te na balkonach czy tarasach 
w upalne i słoneczne dni na-
wadniamy dwa razy na dobę. 
Trzeba zachować umiar, bo nad-
miar wilgoci w glebie jest szko-
dliwy – korzenie gniją i rośliny 
zamierają. 

Zioła, szczególnie te pocho-
dzące z terenów śródziemno-
morskich, ubogich w składniki 
pokarmowe (tymianek, lawenda, 
rozmaryn), nie wymagają żad-
nego zasilania – przenawożone 
tracą aromat. Pozostałe warto 
nawozić specjalnymi środkami 
zakupionymi w sklepie ogrodni-
czym, stosując się do zasad po-
danych na opakowaniu.

Szczegółowe zasady uprawy 
poszczególnych ziół przedsta-
wiamy w ramce.

(nał)
fot. Internet



Czwartek 12 kwietnia 2018 hobby 23

Jak uprawiać zioła?

Bazylia w doniczce nie jest szczególnie wymagająca. Jest jednak 
kilka zasad mówiących o tym, jak o nią dbać. Przede wszystkim 
kupując zioło powinniśmy zwrócić uwagę, by jego liście nie były 
czarne i zwiędłe. Jeśli kupimy świeżą bazylię, uda nam się ją 
przechowywać w domu nawet kilka tygodni. Pamiętajmy, że ro-
ślina ta nie lubi być mocno podlewana, lubi za to światło. Warto 
też zadbać o dobrą ziemię dla bazylii, pozbawioną pasożytów. 
Miętę możemy wyhodować z sadzonek sezonowych, a także 
z nasion wysiewanych na początku wiosny. Możemy też kupić 
wyrośniętą miętę w doniczce i dbać, aby rosła w naszej kuchni 
do kilku tygodni. Niezależnie od tego, jaką drogę wybierzemy 
pamiętajmy, że mięta to roślina, która lubi zacienione miejsca. 
Jeśli wystawimy ją na mocno nasłoneczniony parapet, może ulec 
poparzeniu i powoli zamierać. Dodatkowo roślina wymaga regu-
larnego podlewania, by podłoże było delikatnie wilgotne przez 
cały czas. 
Rozmaryn potrzebuje odpowiedniego nasłonecznienia, dobrego 
drenażu oraz cyrkulacji powietrza. Co to oznacza? Trzymamy go 
w miejscu ciepłym. Roślina potrzebuje piaszczystej, przepusz-
czającej gleby i ok. 7 godzin nasłonecznienia dziennie. W takich 
warunkach rozmaryn można hodować przez cały rok.
Oregano lubi suche, nasłonecznione warunki, bez wiatru i ści-
sku. Dlatego starajmy się szadzić je w odstępach ok. 10 cm od 
siebie lub innych roślin. Oregano powinniśmy podlewać regular-
nie, by ziemia była cały czas wilgotna. Jeśli hodujemy oregano 
w doniczce, ważne jest jego podcinanie co jakiś czas.
Tymianek sadzimy od kwietnia do maja. Preferuje ciepłe i sło-
neczne stanowisko. Pięknie rośnie w doniczce na parapecie. Nie 
lubi wilgoci, dlatego podlewamy go rzadziej niż inne zioła. Jeśli 
chcemy długo cieszyć się jego świeżością, warto nawozić glebę.
Kolendra ma kilka wymagań, które warto spełnić, aby rosła 
w doniczce przez cały rok. Należy zapewnić jej dobrze nasło-
necznione miejsce oraz żyzną glebę. Sprzyja jej słońce i ciepło, 
dlatego warto trzymać ją na parapecie. Lubi też częste podle-
wanie. Liście zrywamy dopiero, kiedy roślina osiągnie wysokość 
15 cm.
Szałwia to roślina światłolubna. Świetnie rośnie na parapecie 
czy balkonie. Lubi suchą glebę, więc nie wymaga częstego pod-
lewania. Dobrze rozwija się w żyznej glebie z domieszką piasku. 
W chłodniejszych miesiącach należy zabrać ją z balkonu i konty-
nuować uprawę w domu, ponieważ nie jest mrozoodporna.

zastosowanie ziół

Bazylia – idealnie pasuje do dań kuchni włoskiej, takich jak 
pizza, makarony czy sałatki z pomidorami i mozzarellą. Jest też 
dobrym dodatkiem do twarożku, gotowanych jajek czy omletów. 
Dodaje aromatu zupom, daniom mięsnym, rybom, a także owo-
com morza.
Mięta – świetnie sprawdza się w letnich sałatkach z sosem jo-
gurtowym, w koktajlach i lemoniadach, dodając im orzeźwiają-
cego smaku. Stosuje się ją do dań z twarożkiem, suszona wzbo-
gaci smak pierogów z mięsem i sałatki owocowej.
Rozmaryn – jest pysznym uzupełnieniem dań rybnych, z dro-
biem, jagnięciną, wieprzowiną czy wołowiną. Idealnie smakuje 
w towarzystwie pomidorów, grzybów, jajek, sera czy szpinaku.
Oregano – stosowane jest do różnego rodzaju sosów, a także 
wszystkich gatunków mięsa. Jest świetnym dodatkiem do sa-
łatek warzywnych i często spotkać można je w daniach kuchni 
włoskiej, takich jak pizza czy makarony.
Tymianek – ma szerokie zastosowanie m.in. w kuchni francu-
skiej czy kreolskiej. Jego delikatnie goździkowy posmak świetnie 
łączy się z jagnięciną, cielęciną, drobiem i rybami. Dodawany jest 
również do farszów i pasztetów. Często tymianek spotkać można 
w zupach i bulionach.
Kolendra – niezastąpiony dodatek do zup i gulaszu. Często jest 
składnikiem ciast, deserów i innych wypieków. Idealnie kompo-
nuje się z jagnięciną i mięsem kozim, a także szynką i wieprzowi-
ną. Często występuje w daniach kuchni azjatyckiej.
Pietruszka – dodawana jest do gulaszu, wielu sosów czy past 
serowych. Smacznie komponuje się z ryżem, warzywami czy da-
niami rybnymi. Często dodawana do jajecznicy czy omletów.
Szczypiorek – w kuchni europejskiej używany zazwyczaj do sa-
łatek na zimno, gulaszów, a także wielu zup. Ponadto posypuje-
my nim jajecznicę, twarożek, kanapki czy zapiekanki.
Koperek – idealnie komponuje się z jogurtem lub śmietaną, więc 
często stosowany jest do sosów i dressingów. Idealny dodatek 
do łososia, krewetek czy pstrąga.
Szałwia – polecana do tłustych dań mięsnych, takich jak gęś, 
wieprzowina czy kaczka. Pasuje także do kurczaka. Idealnie kom-
ponuje się z kremem z dyni. Smacznym dodatkiem do pierogów 
jest masło szałwiowe – listki smażymy na maśle klarowanym.

ziołowe przepisy
Babka tymiankowa

3 jajka
20 dag cukru 
180 ml oliwy z oliwek
skórka z 1 cytryny 
skórka z 1 pomarańczy
sok z połowy cytryny i połowy pomarańczy 
2 łyżeczki posiekanych liści tymianku
140 g mąki
80 g mielonych migdałów
szczypta sody oczyszczonej
1 łyżeczka proszku do pieczenia

Herbatka rozmarynowa

2-3 gałązki rozmarynu
woda
plasterki cytryny
ew. miód

Makaron z sosem kolendrowo-kokosowym

makaron tagiatelle
1 łyżka masła
3 ząbki czosnku
6 gałązek kolendry
szczypta pieprzu, sól
puszka mleka kokosowego (400 ml)
twardy ser typu parmezan

Schab z szałwią

0,5 kg schabu pokrojonego w paseczki
2 ząbki czosnku
masło klarowane
cebula
2 kwaśne jabłka
1 łyżka posiekanej szałwii
1 łyżka brązowego cukru
śmietana
pieprz, sól

Żółtka zmiksować z cukrem. Gdy masa jajeczna będzie jasna, powoli dolewać 
oliwę, cały czas miksując. Dodać skórki z cytryny, pomarańczy oraz sok. Mąkę 
przesiać z sodą i proszkiem do pieczenia, wymieszać z mielonymi migdałami 
i tymiankiem. Składniki ciasta połączyć. Dodać pianę z ubitych białek i delikat-
nie wymieszać. Piec w keksówce ok. 45 minut (temp. 170 st.).

Umyte zioło zalać wrzątkiem, zaparzać w czajniczku kilka minut. Podawać 
z cytryną, można osłodzić miodem. Taki napój poprawia pracę przewodu po-
karmowego, ale też działa relaksująco. Podobnie zaparzamy też świeżą miętę 
lub melisę.

Na patelni rozgrzać masło i podsmażyć czosnek przeciśnięty przez praskę. 
Dodać mleko kokosowe i gotować tak długo, aż sos stanie się gęsty. Doprawić 
pieprzem, solą i dorzucić posiekaną kolendrę. Wymieszać z ugotowanym maka-
ronem, posypać serem.

Jabłka pokroić w pasterki i razem z cebulą podsmażyć na maśle. Dodać brązo-
wy cukier i mieszać, aż się rozpuści. Mięso podsmażyć na drugiej patelni razem 
z czosnkiem, doprawić solą i pieprzem. Dodać jabłka z cebulą, szałwię, podlać 
śmietaną i chwilę dusić.
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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)

Nie będziesz narzekał na brak energii. To dobry czas, 
by sporządzić listę spraw do załatwienia. Ze wszyst-
kim w porę się uporasz. Zaproponujesz współpra-
cownikom kilka świetnych rozwiązań i uda ci się 
przekonać ich do realizacji planów. Lepiej, żebyś 
czasami trzymał język za zębami, bo możesz kogoś 
urazić niezbyt trafnym żartem.

Spokojny tydzień, obfitujący w radosne wydarzenia. 
Spodziewaj się samych dobrych wieści. Koniecznie 
skorzystaj z zaproszenia na wydarzenie organizowa-
ne przez kogoś z pracy. Spotkasz tam wiele ważnych 
osób, które mogą w przyszłości mieć wpływ na twoje 
życie zawodowe. Nie zaniedbuj relacji z najbliższą oso-
bą, wybierzcie się gdzieś razem.

Masz teraz szansę na spotkanie miłości swojego 
życia. Nie zamykaj się więc w czterech ścianach 
domu, tylko wyjdź do ludzi, nie odrzucaj zaproszeń. 
Temperatura w stałych związkach wzrośnie, bliskość 
przyniesie wam radość. W sferze finansów zalecana 
ostrożność. Możesz paść ofiarą naciągacza lub wy-
dać zdecydowanie więcej, niż planowałeś.

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

Coś cię wstrzymywało, ale teraz bez przeszkód 
możesz ruszyć do przodu. Masz w sobie mnóstwo 
energii i chęci do działania. Nie podchodź jednak do 
wszystkiego tak ambitnie. Trzeba też umieć odpusz-
czać. Nie zajmuj się sprawami, na których się nie 
znasz, bo efekt będzie mizerny.

Czeka cię załatwianie spraw urzędowych. Wykaż się 
cierpliwością i logicznym myśleniem, a wszystko 
pójdzie po twojej myśli. W sferze zawodowej prze-
łożeni docenią twój talent organizacyjny. Zyskasz 
uznanie, o ile będziesz działał zgodnie z regułami, 
a nie szedł na skróty.

Trudna rozmowa z rodziną. Mów śmiało, co leży ci 
na sercu. Niedopowiedzenia, skrywane żale prowa-
dzą do konfliktów. Może poczujesz się urażony sło-
wami bliskich, ale przemyślisz sprawę i dojdziesz 
do wniosku, że mieli rację. Zaufaj swojej intuicji, 
będzie ci potrzebna.

Dusisz się w swoim dotychczasowym towarzystwie 
i potrzebujesz odmiany. Nic prostszego, znajdź sobie 
nowe hobby, a poznasz innych ludzi. Nie rozpaczaj 
nad stratą znajomych, czasem rozstanie jest jedynym 
wyjściem, by ustrzec się eskalacji konfliktu. Bądź 
czujny, żebyś nie przegapił szansy na poprawę twojej 
sytuacji materialnej.

Będziesz w refleksyjnym nastroju. Postanowisz ko-
lejny raz przemyśleć wydarzenia z przeszłości, prze-
prowadzisz analizę, co można było zrobić inaczej. 
Pamiętaj, że to strata czasu. Nie cofniesz zegara. 
To, na co masz wpływ, to twoja przyszłość. Kiepska 
pora na spotkania towarzyskie, potrzebujesz teraz 
samotności i spokoju. Bieżące sprawy odłożysz na 
później.

Jesteś tak zapracowany, że nie masz czasu na kon-
takty z ukochaną osobą. Nie skupiaj się tylko na 
obowiązkach zawodowych, bo możesz ją stracić. 
Przemęczenie nie jest wytłumaczeniem unika-
nia rozmów. Nie kłóć się o drobiazgi. Postaraj się 
być bardziej wyrozumiały i empatyczny. Ostrożnie 
w sprawach finansowych. Nie podejmuj żadnych 
decyzji bez oszacowania ryzyka.

Zakończy się trudna sprawa, która spędzała ci sen 
z powiek. Odetchniesz z ulgą. Uważnie przyjrzyj się 
osobom w twoim otoczeniu. Zobaczysz, kto rzeczywi-
ście jest ci życzliwy, a kto tylko udaje. Będziesz roz-
czarowany, ale czasem porządki trzeba przeprowadzić. 
Przestań żyć przeszłością. Nieznane cię przeraża, choć 
nie powinieneś mieć obaw. Wszystko się ułoży.

Podróże i miłe wydarzenia – to będzie teraz twój żywioł. 
Nie odrzucisz żadnego zaproszenia. Samotne Wodni-
ki są otwarte na nowe znajomości i spotkają na swej 
drodze kogoś intrygującego. W sprawach rodzinnych 
wyjaśnisz pewną sprawę z przeszłości, która psuła nie-
które relacje. Uważaj, by twoja ambicja, chęć zaimpo-
nowania, nie stała się źródłem problemów.

Kolorowanki dla dzieci
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Wiosenna potańcówka u seniorów
RYPIN  W minioną sobotę Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Rypina zorganizował dla 
swoich członków zabawę taneczną. Impreza była przednia i trwała do późnych godzin wieczor-
nych

– Wiosna to nie tylko czas 
prac porządkowych w ogródku, 
ale również okazja do wspólnej 
zabawy i bliższego poznania się 
– mówi przewodnicząca związku 
Jadwiga Dąbrowska. – Serdecznie 
zachęcam seniorów do wstępo-
wania w nasze szeregi i cieszę się, 
że z miesiąca na miesiąc przyby-
wa nam nowych członków.

Seniorzy w swoim gronie po 
raz kolejny mogli miło spędzić 

czas i dać się porwać muzyce. Do 
tańca przygrywał zespół Liberta 
z Rypina w składzie Agata Kaniew-
ska oraz Roman Smólczyński.

– Muzyka na żywo sprawia, 
że nogi same rwą się do tańca 
– przyznaje seniorka z Rypina. 
– Mimo swego wieku nie zamie-
rzam odpuszczać i będę tańczyć 
do późnych godzin nocnych. 
Już za młodu lubiłam się stroić 
i uczestniczyć w potańcówkach. 

Pamiętam czasy, kiedy lokale peł-
ne były bawiących się par. Ludzie 
byli bardziej życzliwi wobec siebie 
i chętniej nawiązywali nowe zna-
jomości. Nie było wtedy interne-
tu i żeby kogoś poznać, trzeba się 
było postarać. Ja mojego męża 
wypatrzyłam na imprezie sylwe-
strowej, na którą poszłam z kole-
żanką.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz
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Z dziejów rypińskiego 
samorządu powiatowego (1950-1975) cd.
XX WIEK  Istotną rolę w składzie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej odgrywali zastępcy 
przewodniczącego i sekretarze zatrudniani jako stali etatowi pracownicy

Pierwszym zastępcą wy-
branym w 1950 roku był Mar-
cin Lebioda. Po jego śmierci, 
w styczniu 1952 roku funkcję 
tę powierzono na wniosek Ko-
mitetu Powiatowego ZSL Hen-
rykowi Leśniewskiemu, ale już 
w 1954 roku stanowisko to objął 
Janusz Cieszyński. W krótkim 
okresie czasu w 1956 roku za-
stępca przewodniczącego Eu-

geniusza Kornatowskiego był 
także razem z Cieszyńskim Ka-
zimierz Trawiński. W maju 1956 
roku zastępcą Przewodniczące-
go Prezydium PRN w Rypinie 
został Kazimierz Żbikowski, od 
1958 roku razem z Bolesławem 
Śmiechowskim. Stabilizacja na 
stanowisku zastępcy Przewod-
niczącego Prezydium Powiato-
wej Rady Narodowej w Rypinie 

nastąpiła dopiero po 1960 roku. 
W latach 1960-1973 funkcję tę 
pełnił Tadeusz Bojanowski. 

Pierwszym, wybranym 
w 1950 roku, sekretarzem Pre-
zydium Powiatowej Rady Naro-
dowej w Rypinie był Bronisław 
Słupski. Na stanowisku sekre-
tarza Prezydium PRN Słupski 
pozostawał do maja 1956 roku, 
kiedy to funkcję tę powierzo-

no Marianowi Cisowskiemu. 
W 1962 roku sekretarzem pre-
zydium został na kilka mie-
sięcy Jakub Kijowiec, i po jego 
rezygnacji wybrano na to sta-
nowisko Roberta Wieczorka, 
wcześniej Przewodniczącego 
PRN w Tucholi. Także Wieczorek 
zrezygnował już w czerwcu 1964 
roku, przechodząc na stanowi-
sko wiceprezesa ds. skupu PZGS 

w Rypinie, a funkcję sekretarza 
Prezydium PRN powierzono 
wówczas Janowi Redlewskie-
mu, dotychczasowemu sekreta-
rzowi Miejskiej Rady Narodowej 
w Rypinie, który na stanowisku 
tym w Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej w Rypinie po-
zostawał do końca istnienia po-
wiatu rypińskiego w 1975 roku.

Piotr Gałkowski

Bolesław Śmiechowski
urodził się w 1922 roku. Po wojnie związał się z ruchem ludowym „Wici”. 
W 1949 roku wstąpił do ZSL i do końca lat sześćdziesiątych pełnił 
funkcję sekretarza organizacji. W 1975 roku wybrany został prezesem 
Miejsko-Gminnego Komitetu ZSL w Rypinie i funkcję tę pełnił do 1985 
roku. Przez wiele lat radny, a w latach 1958-1960 sekretarz Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w Rypinie. Od 1960 roku, tradycyjnie jako 
ludowiec, związany był z ruchem Ochotniczych Straży Pożarnych. Peł-
nił różne funkcje w rypińskiej powiatowej OSP, a od 1970 roku stał na 
czele zarządu jako prezes. Po reformie administracyjnej w 1975 roku ob-
jął stanowisko prezesa Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Rypinie. Związany z Gminą Rypin zasiadał w Radzie Gminy jako 
radny, a na początku lat osiemdziesiątych jako przewodniczący. Przez 
kilka kadencji był członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych we Włocławku. Z funkcji prezesa 
Zarządu Gminnego OSP w Rypinie zrezygnował w 1999 roku. Otrzy-
mał wówczas tytuł Honorowego Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP 
w Rypinie. Za pracę w ochotniczym pożarnictwie uhonorowany został 
m.in. Złotym Znakiem Związku OSP (1987) i Medalem Honorowym im. 
Bolesława Chomicza (1998). Za pracę zawodową i społeczną Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski(1979). Zmarł w 2002 roku i po-
chowany został na cmentarzu parafialnym w Rypinie

Jan Redlewski

urodził się w 1928 roku w Rypinie. W 1945 roku zatrudniony został 
w Miejskiej Radzie Narodowej w Rypinie. W latach 1950-1960 pełnił 
funkcję sekretarza MRN. Po krótkim okresie pracy w PZGS, w 1964 roku 
mianowany został sekretarzem Prezydium PRN w Rypinie i funkcję tę 
pełnił do kwietnia 1974, a następnie dyrektora Biura PRN. Od 1 lipca 
1975 do 31 grudnia 1975 roku powierzono mu stanowisko Naczelni-
ka Miasta. Od 1976 roku pracował w Mleczarni „ROTR”, a następnie 
w RZO. W 1981 roku przeszedł na emeryturę. Przez kilka kadencji, od 
1947 roku, był radnym Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej. W la-
tach 1957-1963 społecznie pełnił funkcję II, a następnie I sekretarza KM 
PZPR w Rypinie. Od 1945 roku do śmierci był aktywnym członkiem OSP 
w Rypinie. Przez cały okres pracy zawodowej z dużym zapałem uczest-
niczył w rozwiązywaniu problemów miasta. W 1984 roku odznaczony 
został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1984 roku 
decyzją Miejskiej Rady Narodowej wpisany został do Księgi Zasłużonych 
dla Miasta Rypina. Zmarł w 1989 roku.

Tadeusz BoJanowski
urodził się w 1929 roku w Ruszkowie koło Rypina. W 1949 roku roz-
począł pracę jako nauczyciel w Szkole Powszechnej w Gołkowie koło 
Świedziebni. W 1953 roku ukończył Liceum Pedagogiczne w Wymy-
ślinie. Otrzymał wówczas stanowisko kierownika szkoły w Suminie. 
W 1960 roku przeszedł do pracy w radach narodowych i przez następne 
13 lat pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Prezydium Powiato-
wej Rady Narodowej w Rypinie. W 1973 roku ukończył Wydział Prawa 
i Administracji UMK w Toruniu. W latach 1973-1975 zatrudniony był 
w rypińskim Zespole Opieki Zdrowotnej na stanowisku zastępcy dyrek-
tora ds. administracyjno-ekonomicznych. Od 1976 roku pracował jako 
nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rypinie. W 1985 roku 
przeszedł na emeryturę. Od 1949 roku związany z ZNP, pełnił różne 
funkcje w organizacji, w latach 1983-1986 członek Zarządu Głównego, 
1998-2002 prezes Oddziału Miejskiego. Od 1950 roku członek Zjed-
noczonego Stronnictwa Ludowego, następnie Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, w latach 1962-1971 członek Wojewódzkiego Komitetu ZSL 
w Bydgoszczy, 1968-1973 prezes PK ZSL w Rypinie. Jeden z założycieli 
i pierwszy prezes w latach 1965-1976 Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Rypińskiej. Za pracę zawodową i społeczną odznaczony został Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984), Złotą Odznaką ZNP 
(1985), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1988), Medalem „Zasłu-
żony dla Związku Nauczycielstwa Polskiego” (2000), Medalem „Za Za-
sługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa” (2003).

maRian cisowski
urodził się w 1921 roku w Kamockiej Woli koło Piotrkowa Trybunalskiego. Po wojnie ukończył se-
minarium nauczycielskie w Wymyślinie i w 1947 roku zatrudniony został jako nauczyciel w Szkole 
Powszechnej w Pręczkach koło Rypina. Związał się wówczas z Komitetem Gminnym PPR, później 
PZPR w tej wsi i otrzymał stanowisko prezesa GS. W 1957 roku ukończył Wojewódzką Szkołę 
Partyjną w Bydgoszczy i przeszedł do pracy w Komitecie Powiatowym PZPR w Rypinie jako se-
kretarz propagandy. Od 1959 do 1962 roku pełnił funkcję sekretarza Prezydium PRN w Rypinie. 
W 1973 roku mianowany został kierownikiem MOSiR w Rypinie. Funkcję tę pełnił do 1977 roku, 
kiedy to przeszedł na emeryturę. Zmarł w 2008 roku.

BRonisław słupski
urodzony w 1902 roku w Rętwinach. W 1920 roku brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, 
ranny w bitwie pod Wilnem. W 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej w czasie obrony Mo-
dlina. Po wojnie wybierany do Rady Gminy Radomin, pełnił funkcję przewodniczącego. W latach 
1950-1956 sekretarz Prezydium PRN w Rypinie. W 1957 roku na kilka miesięcy objął stanowisko 
dyrektora Rypińskich Zakładów Przemysłu Terenowego. Przez wiele lat radny Powiatowej Rady 
Narodowej w Rypinie. Zmarł w 1975 roku i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Ry-
pinie.
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Szkolenie poprowadził powia-
towy lekarz weterynarii w Rypinie 
Jacek Pilarski wspólnie z Justyną 
Witkowską z Inspekcji Weteryna-
ryjnej. W szkoleniu wzięło udział 
74 rolników z terenu gminy, któ-
rym przedstawiono wynikające 
z omawianego rozporządzenia 
nakazy i zakazy dotyczące zasad 
bioasekuracji. Hodowcy trzody 
chlewnej mieli możliwość zada-
wania pytań po to, aby rozwiać 
wszystkie wątpliwości związane 
z przygotowaniem swoich gospo-
darstw na czekające ich wizyty 
kontrolne pracowników inspekcji 

weterynaryjnej.
Szkolenie było bardzo po-

trzebne, bo wiedza z zasad bio-
asekuracji umożliwi rolnikom 
podjęcie działań, skutkujących 
zabezpieczeniem gospodarstw 
przed rozszerzającym się zagro-
żeniem afrykańskiego pomoru 
świń. Szkolenie zostało zorgani-
zowane przy życzliwości wójta 
Dariusza Górskiego, który udo-
stępnił lokal oraz wsparciu orga-
nizacyjnym Agnieszki Ciecierskiej, 
pełnomocnika ds. ASF gminy Wą-
pielsk.

(ak), fot. UG Wąpielsk

Staramy się jeść zdrowo. 
Dwie trzecie z nas spożywa co-
dziennie owoce, połowa wa-
rzywa. Pijemy coraz więcej so-
ków warzywnych i owocowych 
(wzrost spożycia o 15 proc. w sto-
sunku do roku 2016) oraz wody 
mineralnej i źródlanej (wzrost 
o 6 proc.). Jednocześnie ograni-
czamy to, co uznajemy za mniej 
zdrowe – przede wszystkim 
ziemniaki (spadek spożycia o 12 
proc. wobec roku 2016), pieczy-
wo (spadek o 10 proc.), cukier 
(spadek o 4 proc.).

Uwzględniamy wskazania 
medyków dotyczące ruchu. 60 
tysięcy mieszkańców regionu 
uprawia sport w którymś z funk-
cjonujących w kujawsko-pomor-
skiem klubów. Wskaźnik aktyw-

ności sportowej, mierzony liczbą 
ćwiczących w klubach na 1000 
mieszkańców, wynosi 28, a jego 
dynamika w ostatnich latach sta-
wia nas na drugim miejscu w kra-
ju. Warto dodać, że mamy dobre 
warunki do aktywności fizycznej. 
Niemal 1000 kilometrów wynosi 
łączna długość wszystkich na-
szych ścieżek rowerowych.

Średnio na każde 10 tysięcy 
kilometrów powierzchni regio-
nu przypada ponad 500 kilome-
trów takich traktów, co daje nam 
trzecie miejsce wśród 16 polskich 
województw. W regionie znaj-
duje się ponad 1000 obiektów 
sportowych: boiska i stadiony 
piłkarskie (26 proc. obiektów), 
boiska do koszykówki, piłki ręcz-
nej i siatkówki (15 proc.), korty 

tenisowe (9 proc.), hale sporto-
we i sale gimnastyczne (10 proc.), 
pływalnie (2 proc), a także pola 
golfowe, aquaparki, skateparki, 
siłownie zewnętrzne i bieżnie 
(200 obiektów).

Coraz częściej też korzy-
stamy ze wsparcia dietetyków 
i trenerów. Rynek pracy dla 
tego typu specjalistów rośnie 
– w 2016 roku nowe zatrudnie-
nie znalazło 122 tych pierwszych 
i 55 tych drugich. Blisko 70 proc. 
mieszkańców województwa ku-
jawsko-pomorskiego ocenia swój 
stan zdrowia jako dobry lub bar-
dzo dobry. Średnia długość życia 
wynosi 81 lat dla kobiet i 74 lata 
dla mężczyzn.

(red), Fot. Tymon 
Markowski dla UMWKP

które przetrwa wszystkie ży-
ciowe zawieruchy, by po latach 
zyskać wzajemne zrozumienie, 
tolerancję i szacunek. Jubila-
tów oraz ich rodziny przywi-
tali: wójt gminy Wąpielsk Da-
riusz Górski, sekretarz urzędu 
gminy Agnieszka Matyjasik 
oraz prowadząca uroczystość 
kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego Beata Gabryszewska.

– Z okazji jubileuszu poży-
cia małżeńskiego składam do-
stojnym jubilatom gratulacje 
za chlubne przeżycie tak pięk-
nej, wspólnej drogi życia oraz 
życzę długich i pogodnych na-
stępnych lat ze sobą – mówił 
wójt Dariusz Górski.

Słowa uznania pod adre-
sem jubilatów, podziękowania 
za godne i długie pożycie mał-
żeńskie, za piękny przykład 
dla młodego pokolenia wyrazi-
ła kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego Beata Gabryszewska. 

Za zgodność pożycia małżeń-
skiego, za trud pracy i wyrze-
czeń dla dobra swych rodzin 
założonych przed pół wieku 
jubilaci zostali odznaczeni 
przez prezydenta RP medalami 
„Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie”. Odznaczenie nadaje 
się parom małżeńskim, które 
przeżyły w jednym, zgodnym 
i trwałym związku małżeń-
skim co najmniej 50 lat.

Dekoracji medalami do-
konał wójt gminy Wąpielsk. 
Szanownym jubilatom wręczo-
no listy gratulacyjne od władz 
samorządowych, kwiaty oraz 
upominki. Podczas uroczysto-
ści nie mogło zabraknąć toastu 
wzniesionego lampką szampa-
na, gromkiego sto lat oraz pa-
miątkowych zdjęć. Po oficjalnej 
części uroczystości wszyscy 
zebrani zostali zaproszeni na 
obiad oraz słodki poczęstunek.

(red), fot. UG Wąpielsk

Tym razem w uroczysto-
ści w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wąpielsku uczest-
niczyło pięć par małżeńskich. 
Jubileusz 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego świętowali: Marian-

na i Eugeniusz Barańscy, Ewa 
i Stanisław Różańscy, Klemen-
tyna i Jerzy Maszkiewicz, Ur-
szula i Henryk Lewandowscy 
oraz Halina i Jan Kucharscy.

Złote Gody to niezwykłe 

wydarzenie nie tylko dla ju-
bilatów, ale również dla ich 
rodzin. To 50 lat nieprzerwane-
go, harmonijnego pożycia mał-
żeńskiego. Prawdziwe zgodne 
i dobre małżeństwo to takie, 

piękny jubileusz pięciu par
GMINA WĄPIELSK  Tradycją jest, że co roku pary małżeńskie z terenu gminy Wąpielsk obchodzące jubileusz 
50-lecie pożycia małżeńskiego spotykają się na wspólnej uroczystości z samorządowcami. Tak było i w mi-
niony piątek

WąpielskRegion

Rolnicy doinformowaniJesteśmy coraz zdrowsi
9 kwietnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wą-
pielsku odbyło się szkolenie dla rolników z tere-
nu gminy dotyczące zasad bioasekuracji w związku 
z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowa-
nych w związku z wystąpieniem afrykańskiego po-
moru świń.

Coraz lepiej dbamy o zdrowie, coraz częściej przyjmujemy zdrowy styl życia i ży-
jemy coraz dłużej – wynika z danych przygotowanych przez Urząd Statystyczny 
w Bydgoszczy. 7 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia.



Usługi

Transport koni, krów i innych zwie-
rząt na terenie całej Polski. Atrakcyjne 
stawki i fachowe podejście. Tel. kon-
taktowy 669 450 043

Rolnictwo

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

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

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

Sprzedam grunty orne 6,4 ha klasa 

4 cena 55 za ha. Zbójenko 9. Tel. 

665 772 484

Sprzedam pszenżyto 650 zł/tonę, 

żyto 550 zł/tonę, siano 5 zł, słomę 

3 zł. Tel. 532 204 100

Praca

Zatrudnię osobę, chętnie emeryta 

lub rencistę, w charakterze sprze-

dawcy nagrobków granitowych. 

tel. 604 226 458

Drewno/Węgiel

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

Kupię/Sprzedam

Oddam za darmo suczkę owczarka 
niemieckiego. Sprzedam owczarka 
niemieckiego z rodowodem. Tel. kon-
taktowy 880 409 583

Nieruchomości

Posiadam do wynajęcia kawalerkę 
w bloku na IV piętrze w Rypinie tel. 
kontaktowy 693 694 469

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

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

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
w bloku 46,3m2. Tel. 532 204 100

Różne

Dachy, okna, drzwi, płyta warstwowa, 
garaże (blaszaki). Zadzwoń 514 866 
203 lub 56 474 09 20
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

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

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

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

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

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

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

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

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

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

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

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

BUDOWA I REMONTY

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

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

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

EDUKACJA

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

FINANSE I BANKOWOŚĆ

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

NIERUCHOMOŚCI

BIURA NIERUCHOMOŚCI

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

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

OGRODNICTWO

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

Tel. 54 230 90 66 , 519 618 010

ROLNICTWO LEŚNICTWO

HURT / SKLEP

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

MASZYNY

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

NAWOZY

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

USŁUGI

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

SKŁADY OPAŁU czarny

Dampol skład opału Szczuka, tel. 56 498 12 24

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

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

SPORT I REKREACJA czarny

FITNES / AEROBIC / KULTURYSTYKA

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

ROWERY

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

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

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

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

USŁUGI

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

SUROWCE / SKUPY czarny

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

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

ADMINISTRACJA

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

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

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

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

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

KULTURA I REKREACJA

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

serwisy

skup aut / demontaż

stacje kontroli pojazdów

usługi

usługi
Budowa i remonty

wykończenie wnętrz

Edukacja
szkoły językowe

Finanse i bankowość
leasing

Nieruchomości
biura nieruchomości

hurt / sklep
Rolnictwo / leśnictwo

maszyny

nawozy

usługi

składy opału

fitness / aerobic
/ kulturystyka

Sport i rekreacja

rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Kultura i rekreacjaKultura i rekreacja

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

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

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

NUMERY ALARMOWE

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

OŚWIATA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNE

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

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

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

ZDROWIE

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

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

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

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

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

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

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

Oświata

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 

Zdrowie

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU RYPIŃSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Usługi

Rolnictwo

Praca

Kupię/Sprzedam

Drewno /Węgiel

TEL. 608 688 587
ZADZWOŃ

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Ogrodnictwo
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Numery alarmoweNumery alarmowe
Nieruchomości

Różne

R E K L A M A
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O G Ł O S Z E N I E

W prezentacji pokazano m. in. 
jak wyglądają z bliska pierścienie 
Saturna oraz chmury na Jowiszu, 
zaprezentowano bliżej Słońce jako 
jedną z gwiazd, by w końcu podjąć 
dyskusję na temat teorii pobytu 
w Kosmosie  ufoludków.

– Po seansie obejrzeliśmy 
wystawę interaktywną Geodium 
poświęconą naszej planecie. Jej 
centralnym elementem  był obra-
cający się i odpowiednio oświetlo-
ny model kuli ziemskiej o średnicy 
2,15 m. Dzięki grze świateł dzieci 
mogły w łatwy sposób przekonać 
się, dlaczego mamy cztery pory 
roku oraz dlaczego po dniu nastę-
puje noc. Wokół globusa znajdo-
wały się interaktywne urządzenia 
pozwalające na samodzielne eks-
perymentowanie – mówi Barbara 
Boniecka, jedna z organizatorek 

wyjazdu.
Po wizycie w Planetarium 

przyszedł czas na posiłek oraz 
wiosenny i fascynujący spacer po 
toruńskiej starówce. Nasi milu-
sińscy odwiedzili pomnik Mikołaja 
Kopernika, nie zapomnieli pogła-
skać psa Filutka, wsiąść na meta-
lowego osiołka oraz przywitać się 
z Flisakiem i jego żabkami.

– Ostatnim i zarówno wycze-
kiwanym momentem wycieczki 
był pobyt w Jump Arenie - parku 
trampolin. Dzieci mogły w sposób 
aktywny zrelaksować się, zinte-
grować, a przy rozwijać spraw-
ność fizyczną. Myślę, że był to mile 
spędzony dzień, który pierwszaki 
i trzecioklasiści zapamiętają na 
długo – dodaje Anna Siliczak, wy-
chowawczyni pierwszoklasistów.

(red), fot. SP Ostrowite

Obchody dnia miały na celu 
podniesienie świadomości na 
temat dziecięcego autyzmu. Au-
tyzm jest tajemniczym zaburze-
niem, u podstaw którego leży 
nieprawidłowa praca mózgu. 
Osoby z autyzmem mają proble-
my z mówieniem, postrzeganiem 
świata, rozumieniem relacji spo-
łecznych. W odmienny sposób 
odbierają wrażenia zmysłowe: dla 
nich sól może być kwaśna, śnieg 
parzyć, a delikatne głaskanie po-

wodować silny ból. I nie jest to ani 
gorsze, ani lepsze postrzeganie 
świata; jest po prostu inne i za-
sługuje na zrozumienie.

Tego dnia uczniowie wraz 
z gronem pedagogicznym łącząc 
się z chorymi i ich rodzinami, 
przyszli ubrani na niebiesko, bo 
przecież to kolor nadziei. Dla od-
działu III i IV Martyna Tomaszew-
ska i Łukasz Predenkiewicz przy-
gotowali prezentację tematyczną. 
Starsi uczniowie zmierzyli się 

z ankietą, która miała sprawdzić 
ich wiedzę na temat autyzmu. 
Najlepsza okazała się klasa III B 
gimnazjum. To nie koniec atrak-
cji, bo około godz. 11.00 na placu 
szkolnym zebrała się delegacja 
uczniowska, by wypuścić niebie-
skie balony ku niebu jako pewien 
symbol jedności.

Ostatnim punktem dnia było 
spotkanie z Elżbietą Kaślewicz, 
nieprzypadkową osobą, tylko 
mamą chłopca autystycznego. 

Gość wprowadził zebranych w te-
mat autyzmu, pozwolił by ucznio-
wie choć na chwilę zrozumieli jak 
to jest być tym „innym”. Natalia 
Poniatowska przeprowadziła 
wywiad z panią Elżbietą. Pyta-
nia które kierowała do eksperta, 
pokazały młodzieży szkolnej jak 
wygląda  prawdziwe życie z osobą 
autystyczną. Spotkanie okazało 
się wyjątkową lekcją wychowaw-
czą.

Organizatorem dnia było 
szkolne koło wolontariatu 
i uczniowie oddziału VII po okiem 
Moniki Stalmirskiej. Gdy zapytano 
uczniów, którzy przygotowywali 
ten dzień, dlaczego właśnie taką 
akcję postanowili przygotować, 
odpowiedzieli bez wahania.

– Na co dzień nie zdajemy 
sobie sprawy, czym tak naprawdę 
jest autyzm. Postanowiliśmy po-
kazać, że my jako młodzi ludzie 
możemy swoim zaangażowaniem 
dokonać czegoś innego, być inny-
mi niż wszyscy wokół nas. Zda-
liśmy sobie sprawę, że dzień ten 
nie dotyczy tylko osób dorosłych, 
autyzm zaczyna się od najmłod-

szych lat. Przyniosło nam to wiele 
satysfakcji, czuliśmy się wyróż-
nieni, że właśnie pani nas wy-
brała, to pozwoliło nam na inte-
grację. Bycie wrażliwym to cecha 
jak najbardziej pozytywna, a ta 
akcja pokazała, że każdy z nas ma 
w sobie wiele empatii i jest goto-
wy pomagać – zapewnili zgodnie 
szkolni organizatorzy akcji.

– Ja jako opiekun szkolnego 
koła wolontariatu cieszę się, że 
udało mi się zmotywować moich 
wychowanków do przygotowania 
„Światowego Dnia Świadomości 
Autyzmu”. Obserwując ich pod-
czas powierzonych im zadań, 
widziałam w nich wielką radość 
i poczucie odpowiedzialności. 
Każdy z nich chciał jak najlepiej 
wykonać powierzone mu zadanie. 
To dodało mi sił i uświadomiło, że 
można zrobić coś dla innych, nie 
oczekując niczego w zamian. My-
ślę, że z roku na rok będą rodziły 
się w nas pomysły na przygoto-
wanie tej i podobnych akcji – do-
daje Monika Stalmirska, polonist-
ka, wychowawczyni klasy VII.

(red), fot. SP Ostrowite

Zwiedzali Toruń
6 kwietnia uczniowie z oddziału I oraz III udali się na 
wycieczkę do Grodu Kopernika.

Gmina Brzuze

GMINA BRZUZE  W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem 5 kwietnia przeprowa-
dzona została akcja „Światowy Dzień Świadomości Autyzmu”. Miesiąc kwiecień jest właśnie poświęcony 
temu zagadnieniu

szlachetny gest uczniów z ostrowitego
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Przedszkolaki w świecie poezji
RYPIN  5 kwietnia w rypińskim Przedszkolu Miejskim nr 2 odbył się konkurs recytatorski pod hasłem  „Wiel-
ka podróż do świata poezji”. W zmaganiach wzięło udział piętnaścioro maluchów

– Głównymi celami konkur-
su było kształtowanie u dzieci 
postaw patriotycznych poprzez 
rozwijanie w nich poczucia przy-
należności społecznej, budzenie 
świadomości narodowej, pozna-
nie znaczenia słowa ojczyzna, 
rozwijanie zainteresowania pięk-
nem polskiej literatury i kształ-
towanie wrażliwości na piękno 
języka ojczystego – mówi Beata 
Dreślińska.

Podczas konkursu dzieci 
prezentowały bardzo bogaty re-
pertuar znanych i mniej znanych 
polskich poetów, m. in.:  W. Cho-
tomskiej, J. Białobrzeskiej, K. Gro-
chowskiej, Cz. Janczarskiego, Z. 
Sławeckiego, R. Przymusa. Pięk-

ne interpretacje patriotycznych 
utworów zostały wyróżnione 
gromkimi brawami i  nagrodami. 
Występy przedszkolaków oceniała 
komisja w składzie: dyrektor ZSP 
nr 1 Janusz Went, wicedyrektor 
PM nr 2 Barbara Piotrowska oraz 
logopeda Joanna Chojnacka.

Zwycięzcami zostały: Izabela 
Barańczyk, Lena Chwetczuk, Ka-
mila Pysiak oraz Maria Truszkow-
ska. Laureatki wezmą również  
udział w międzyprzedszkolnym 
konkursie organizowanym przez 
PM nr 3. Organizatorkami kon-
kursu recytatorskiego były: Joan-
na Cieplińska, Beata Dreślińska, 
Izabela Kuźbicka.

(red), fot. nadesłane
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Dziewczęta rocznik 2008
1. miejsce Julia Wiśniewska                S.P. Borzymin

2. miejsce Kinga Mosakowska            S.P. Borzymin

3. miejsce Rozalia Pawłowska            S.P. Starorypin Rządowy

Dziewczęta rocznik 2007
1. miejsce Maja Foksińska                  S.P. Borzymin

2. miejsce Julia Piotrowska                 S.P. Borzymin

3. miejsce Oliwia Kułakowska            S.P. Starorypin Rządowy

Dziewczęta rocznik 2006
1. miejsce Karolina Ćwiklińska            S.P. Stępowo

2. miejsce Maja Czaplińska                 S.P. Starorypin Rządowy

3. miejsce Weronika Gawrońska        S.P. Borzymin

chłopcy rocznik 2008
1. miejsce Dominik Arentowicz         S.P. Stępowo

2. miejsce Wiktor Stójkowski             S.P. Borzymin

3. miejsce Mikołaj Michlewicz           S.P. Borzymin

chłopcy rocznik 2007
1. miejsce Mikołaj Gurtatowski          S.P. Starorypin Rządowy

2. miejsce Damian Kiełkowski            S.P. Borzymin

3. miejsce Bartosz Romanowski         S.P. Starorypin Rządowy

chłopcy rocznik 2006
1. miejsce Mateusz Wesołowski         S.P. Borzymin

2. miejsce Marcel Ferszt                      S.P. Borzymin

3. miejsce Oskar Sosnowski                S.P. Starorypin Rządowy

Po raz pierwszy zawody te 
pojawiły się w kalendarzu imprez 
sportowych regionu i organiza-
torzy już teraz mają nadzieję, że 
pozostaną na dłużej. Zawody były 
przygotowane przy współpra-
cy Akademii Michała Kwiatkow-
skiego „Copernicus”, UKS Cykliści 
Rypin oraz Gminy Rypin. O zasa-
dach bezpieczeństwa poruszania 
się jednośladem po drogach na 
samym początku zawodów przy-
pomnieli policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Rypinie, do-
kładając swoją cegiełkę do tej im-
prezy sportowej.

W rywalizacji wzięło udział 
70 uczniów z sześciu szkół pod-

stawowych z terenu gminy Rypin. 
Zawodnicy  rywalizowali w trzech 
kategoriach wiekowych z podzia-
łem na płeć. Puchary, medale, 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe 
wręczyli wójt gminy Rypin Janusz 
Tyburski, inspektor do spraw 
oświaty Mateusz Krajewski oraz 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Borzyminie Małgorzata Cyta. 
Uczestnicy zawodów walczyli 
o jak najlepszy wynik indywidu-
alnie, jednocześnie zdobywając 
punkty do klasyfikacji drużyno-
wej.

Najlepszą drużyną „kolarską” 
okazała się drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Borzyminie, dru-

gie miejsce zajęła Szkoła Podsta-
wowa w Starorypinie Rządowym 
oraz trzecie miejsce na podium 
zdobyła Szkoła Podstawowa 
w Stępowie.

– Gratulujemy wyników 
wszystkim finalistom i opieku-
nom, oraz dziękujemy za pomoc 
w organizacji zawodów trenerom 
z Akademii Michała Kwiatkow-
skiego: Andrzejowi Kiejnowskie-
mu i Błażejowi Janiaczykowi, tre-
nerowi Cykliści Rypin Tomaszowi 
Kalichowi oraz koordynatorowi 
Krzysztofowi Szalkowskiemu – 
podsumowują organizatorzy im-
prezy.

(red), fot. UG Rypin

Ścigali się na cyklometrze
koLarStwo  W poniedziałek 9 kwietnia w Szkole Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Bo-
rzyminie odbyły się Finały Mistrzostw Gminy Rypin w Wyścigu Rowerowym na Cyklometrze
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Piłka nożna

Dramatyczna porażka Skrwy
O sporym pechu mogą mówić piłkarze Skrwy Skrwilno, którzy do 70. minuty me-
czu z GKS Fabianki prowadzili 1:0 po golu Huberta Celebuckiego, by ostatecznie 
przegrać 1:2, tracąc drugą bramkę w doliczonym czasie gry.

MIEŃ LIPNO
VS.

GROT KOWALKI

1 (0: 1) 1
Gole

Kaczyński

Skład

Gruszczyński – Nowatkowski, Pietrkiewicz, 
Sochacki, Serwatka – Pawłowski, Rutkow-
ski, Trędewicz, Śliwiński, Żaba – Kaczyński. 
Zmiany: Ludwiczewski, Lewandowski, 
Rupiński, Budzanowski.

GKS FABIANKI
VS.

SKRWA SKRWILNO

1 (0: 1) 1
Gole

Celebucki

Skład

Zaborny – Grzeszczak, Detmer, 
Szymon Celebucki, Sadowski – 
Pawłowski, Kolczyński, Błache-
wicz, Hubert Celebucki – Budka, 
Narodzonek. Zmiany: Fałdowski, 
Cichorek, Tomaszewski. 
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Grot Kowalki zdobył Lipno
PIŁKA NOŻNA  Piłkarze z Kowalk rozegrali dobre spotkanie i pokonali w Lipnie miejscowy Mień 1:0. Gola 
na wagę bardzo istotnych trzech punktów zdobył Artur Kaczyński

Rywalizacja na wiosnę we 
włocławskiej A-klasie rozkręciła 
się na dobre. Piłkarze Skrwy nie 
pozwalają się nudzić swoim ki-
bicom, fundując im prawdziwy 
rollercoster. W tym roku nasza 
ekipa zremisowała 2:2 z Grotem 
Kowalki, potem przegrała w sza-
lonym meczu 4:6 z Mieniem Lip-
no, by przed tygodniem pokonać 
aż 7:2 Orion Popowo. Takie wyniki 
potwierdzają tezę, że na meczach 
Skrwy nie sposób się nudzić.

Ciekawie było też na boisku 
w Wichowie koło Lipna, gdzie 
swoje mecze domowe rozgrywa 
GKS Fabianki. Nie zabrakło tam 
również naszego fotoreporte-
ra. Pierwsza połowa meczu nie 
przyniosła bramek, zatem wynik 
miał się rozstrzygnąć po prze-
rwie.

I tak właśnie się stało. Jako 
pierwsi cieszyli się goście, bo 
w 51. minucie z rzutu karnego 
trafił Hubert Celebucki. Prowa-
dzenie Skrwy utrzymało się do 
70. minuty, kiedy to gospodarze 
wyrównali na 1:1. I gdy już wyda-

wało się, że dojdzie do podziału 
punktów, piłkarze z Fabianek po-
kazali charakter i zdobyli zwycię-
skiego gola w 92. minucie. Tym 
samym Skrwie uciekła szansa na 
zdobycie punktu na trudnym te-
renie.

Po tej porażce Skrwa ma na 

Sytuacja w tabeli „naszej” gru-
py w A-klasie jest bardzo ciekawa, 
bo w walce o pierwsze miejsce 
dające grę o awans do V ligi liczy 
się 8 z 10 rywalizujących ze sobą 
zespołów. W tym gronie są zarów-
no Grot jak i Mień. W sobotnie po-
południe nasza drużyna zagrała na 
wyjeździe właśnie z Mieniem. Jako, 
że ekipa z powiatu lipnowskiego 
uchodzi za jedną z mocniejszych, 
zapowiadało się ciekawe spotka-
nie.

Goście potwierdzili, że chcą się 
bić o najwyższe lokaty, świetnie za-
czynając mecz. Już w 2. minucie do 
siatki Małeckiego trafił najlepszy 
napastnik Grotu Artur Kaczyński. 
Prowadzenie gości utrzymało się 
do przerwy. Miejscowi mieli zatem 
drugie 45 minut na poprawienie 
wyniku. Celem Grotu było przede 
wszystkim utrzymanie wyniku.

Gra Mienia po przerwie nie 
uległa poprawie. Grot nastawił się 
na kontry, oddając lipnowianom 

inicjatywę, ci nie potrafili nawet 
stworzyć okazji bramkowych. Nie-
wiele dawały nawet stałe fragmen-
ty jak rzuty rożne. Z kolei nasza 
ekipa kilka razy napędziła rywa-
lom strachu szybkimi atakami.

Ostatecznie spotkanie zakoń-
czyło się wynikiem 0:1. Po tym 
wyniku Mień pozostaje na ósmej 
pozycji w tabeli (15 punktów). Grot 
po szóstej wygranej w sezonie jest 
wiceliderem grupy II włocławskiej 
A-klasy i ma tylko punkt straty 

do lidera z Kruszyna. To sprawia 
oczywiście, że piłkarze z Kowalk 
mogą zająć pierwsze miejsce i ry-
walizować ze zwycięzcą pierwszej 
grupy o awans do okręgówki.

Już w niedzielę o godz. 15.00 
Grot podejmie najsłabszy w li-
dze Orion Popowo. Relacja z tego 
spotkania oczywiście w kolejnym 
CRY. Obszerną fotorelacją z me-
czu w Lipnie możecie oglądać na 
rypin-cry.pl.

Tekst i fot. (ak)

R E K L A M A
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koncie 16 punktów i jest siódma 
w tabeli. W najbliższy weekend 
piłkarze ze Skrwilna podejmo-
wać będą Tłuchowię Tłuchowo. 
Obszerną fotorelację z meczu 
z GKS możecie oglądać na rypin-
cry.pl.

Tekst i fot. (ak)


