
GMINA RYPIN  Zabytkowy pałac w Sadłowie odzyskał dawny 
blask. Warta 1,4 mln zł inwestycja dobiegła końca. Na str 30. 
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W minionym roku gminie Ry-
pin udało się uzyskać na ten cel 
dofinansowanie ze środków z Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go. Trwające kilkanaście miesięcy 
prace remontowe odmieniły obli-
cze budynku. Niewątpliwie uwagę 
przykuwa nowa elewacja, która 
stanowi wizytówkę pałacu w Sa-
dłowie. W ramach robót wymie-
niono stolarkę okienną i drzwiową. 
Wyremontowane zostały również 
m. in. schody wewnętrzne. Dodat-
kowo modernizacji poddana była 
również instalacja elektryczna 
i grzewcza.

– Remont budynku prowa-
dzony jest sukcesywnie od kilku 
lat – mówi wójt Janusz Tybur-
ski. – Środki z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich pozwoliły 
już w 2013 roku na remont trzech 
pomieszczeń. W kolejnym roku 
zmiany dotknęły dwie izby oraz 
zaplecze sanitarne. Największe 
i zarazem najbardziej widocz-
ne prace remontowe rozpoczęły 
się w minionym roku. W ramach 
środków z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego przepro-
wadzono wiele zadań. Wykonawcą 

przedsięwzięcia była firma wielo-
branżowa „Krajan” Jan Krawulski 
z Rypina. Jesteśmy zadowoleni ze 
współpracy, wszystkie zlecenia 
były wykonywane na najwyższym 
poziomie i terminowo. Całość ro-
bót objęta była nadzorem kon-
serwatorskim, gdyż obiekt jest 
wpisany do rejestru zabytków. 
W ramach ostatniego projektu na 
remont pałacu w Sadłowie wy-
datkowano kwotę około 1,4 mln 
zł przy dofinansowaniu 75% kosz-
tów kwalifikowanych inwesty-
cji, tj. prawie 800 tys. zł. Zostało 
jeszcze parę rzeczy do zrobienia, 
ale w miarę posiadanych środków 
i możliwości będziemy planować 
kolejne inwestycje.

Wzniesiona w początku XIX 
wieku budowla jest jednym z nie-
licznych zabytków, które pozosta-
ły w zasobach gminy Rypin. Odno-
wiony pałac ma być w przyszłości 
wykorzystany na cele kulturalne.

– To jedyny tego typu obiekt 
w naszej gminie, położony w miej-
scowości o zwartej zabudowie, 
nieopodal zabytkowego kościoła 
i pozostałości po zamku rycer-
skim. Budynek stanowi dobrą 
bazę do rozwijania działalności 
kulturalno-edukacyjnej. 

Dokończenie na str. 30

Region

Tragedia na drodze. 
Nie żyje 25-latek
Do tragicznego zdarzenia doszło w środę (01.08) na 
DK nr 10 w Kikole. Motocyklista zderzył się z autem 
osobowym. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł 
na miejscu.

Patrol ruchu drogowego 
udał się 1 sierpnia przed godzi-
ną 15.00 na 336. kilometr kra-
jowej dziesiątki. Policjanci na 
miejscu zastali służby medycz-
ne i strażaków prowadzących 
czynności ratunkowe wobec 
jednego z uczestników wypad-
ku. Na miejsce przybył także 
śmigłowiec ratunkowy. Nieste-
ty pomimo podjętej reanimacji 
kierujący motocyklem zmarł na 
miejscu w wyniku odniesionych 
obrażeń.

– Ze wstępnych ustaleń 
policjantów wynika, że 25-letni 
mieszkaniec gminy Lipno kieru-

jący motocyklem uderzył w tył 
samochodu osobowego. Skodą 
octavią kierował 24-letni miesz-
kaniec gminy Kikół. Mężczyzna 
był trzeźwy – mówi mł. asp. 
Małgorzata Małkińska z KPP 
Lipno.

Prokurator zabezpieczył 
ciało motocyklisty. Na par-
king depozytowy został także 
przewieziony motocykl biorący 
udział w wypadku – honda CBR 
900. Policjanci pod nadzorem 
prokuratury wykonują dalsze 
czynności pozwalające ustalić 
przyczyny tej tragedii.

(ak), fot. KPP Lipno
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Wsparcie dla rodzin
Region  Rodziny z regionu kolejny raz będą mogły otrzymać nawet 800 złotych miesięcznie w po-
staci voucherów na pokrycie kosztów opieki na małymi dziećmi w żłobku lub wynagrodzenie niani. 
Ze wsparcia skorzysta co najmniej 1,5 tysiąca rodzin

R E K L A M A

Wystartował konkurs w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego, w którym zarząd 
województwa wyłoni podmio-
ty odpowiedzialne za realizację 
tego rodzaju projektów. To one 
rozdysponują wsparcie wśród 
młodych rodziców. 

– Nasza oferta pomocy dla 
młodych rodzin to odpowiedź 
na oczekiwania i potrzeby rodzi-
ców. Przygotowaliśmy ją z myślą 
o aktywizacji osób opiekujących 
się najmłodszymi dziećmi i uła-
twieniu rodzicom powrotu na 
rynek pracy po przerwie w ak-

tywności zawodowej. W naj-
nowszym konkursie warunkiem 
pozyskania dofinansowania jest 
przygotowanie projektu skiero-
wanego do mieszkańców całego 
województwa. To efekt naszych 
wcześniejszych doświadczeń 
w realizacji tego typu projektów 
– wyjaśnia marszałek Piotr Cał-
becki.

Pomoc finansową, która 
trafia bezpośrednio w ręce ro-
dziców, można wykorzystać na 
pokrycie kosztów opieki nad 
maluchami do trzeciego roku 
życia. Chodzi między innymi 

o wynagrodzenie niani (do 800 
złotych miesięcznie) i dzien-
nego opiekuna (do 600 złotych 
miesięcznie), a także opłacenie 
pobytu malucha w żłobku (do 
800 złotych miesięcznie) lub 
klubie dziecięcym (do 600 zło-
tych miesięcznie). Z tej pomocy 
można korzystać przez 12 mie-
sięcy. Dodatkowym wsparciem 
są szkolenia i doradztwo dla ro-
dziców poszukujących pracy.

Voucherami dysponują or-
ganizacje pozarządowe, firmy 
i instytucje, które realizują pro-
jekty w ramach naszego Regio-

nalnego Programu Operacyjne-
go. Ze wsparcia skorzystało do 
tej pory 1,7 tysiąca rodzin z re-
gionu. 

Z końcem lipca ruszył nabór 
na dofinansowanie kolejnych 
tego rodzaju projektów. Do po-
działu jest w sumie 18 milionów 
złotych. Szansę na uzyskanie 
wsparcia mają podmioty, które 
przygotują przedsięwzięcia re-
alizowane na obszarze całego 
województwa i skierowane dla 
co najmniej 600 osób.

– Z voucherów będą mogli 
skorzystać młodzi rodzice, któ-

rzy są osobami bezrobotnymi 
i biernymi zawodowo, pozosta-
jącymi poza rynkiem pracy ze 
względu na opiekę nad dziećmi 
do lat 3, a także te osoby, które 
powróciły już do pracy po prze-
rwie związanej z opieką nad 
małym dzieckiem – tłumaczy 
Beata Krzemińska, rzecznik pra-
sowy Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu. 

Nabór wniosków ruszył  
31 lipca i potrwa do 30 sierp-
nia, rozstrzygnięcie w styczniu  
2019 roku. 

(ToB)

Rypin

Trzech na podwójnym gazie
Rypińscy policjanci w trakcie akcji „Trzeźwy kierujący” zatrzymali trzy osoby, któ-
re prowadziły po użycia alkoholu. Jedna z nich nie miała w ogóle uprawnień do 
kierowania pojazdami. Za popełnione wykroczenia grozi im wysoka grzywna.

W piątek (03.08) od godziny 
04.30 do 8.00 policjanci spraw-
dzali stan trzeźwości kierowców 
w ramach działań wojewódzkich 
prowadzonych pn. „Trzeźwy kie-
rujący”. Mundurowi prowadzili 
kontrole w różnych punktach 
na terenie miasta. W czasie tych 
działań skontrolowali prawie 

500 kierowców, gdzie zatrzyma-
li trzech mężczyzn, którzy znaj-
dowali się po użyciu alkoholu.

– Byli to: 33-letni mieszka-
niec gminy Wąpielsk kierujący 
motorowerem, 38-letni miesz-
kaniec gminy Brzuze kierujący 
audi oraz 64-letni mieszkaniec 
Torunia, kierowca mercedesa. 

Wszyscy mężczyźni mieli w or-
ganizmie poniżej pół promila 
alkoholu, wobec czego odpo-
wiedzą za kierowanie pojazdem 
mechanicznym po użyciu alko-
holu, za co grozi kara grzywny 
do 5.000 zł – mówi asp. Dorota 
Rupińska z KPP Rypin.

Dodatkowo policjanci ustali-
li, że kierowca audi nie posiadał 
uprawnień do kierowania po-
jazdami, za co również poniesie 
konsekwencje.

Mundurowi przestrzegają, 
że pijany kierowca na drodze 
stanowi śmiertelne zagrożenie. 
Reagujmy w przypadku, kiedy 
widzimy jak nietrzeźwa oso-
ba chce wsiąść za kierownicę. 
W przeciwnym razie może dojść 
do tragedii.

(ak)
 fot. ilustracyjne

W  S k R ó c i e
RyPin 
dla wszystkich seniorów
– Chcemy wszystkich, którzy ukończyli 60. rok życia i mieszkają na 

terenie miasta, zaprosić do Urzędu Miasta Rypin (Wydział Promocji, pokój 
113), aby wypełnili wniosek i otrzymali później Rypińską Kartę Seniora – 
zachęca rypiński magistrat.

Do współpracy zapraszone zostały również podmioty, które wejdą 
w program i zaoferują seniorom swoje usługi. Mogą to być np. salony 
fryzjerskie, kosmetyczne, kwiaciarnie, sklepy odzieżowe itp. Każdy pod-
miot indywidualnie określa co chce oferować osobom 60+. Celem progra-
mu jest przede wszystkim integracja środowiska seniorów, zwiększenie 
aktywności społecznej oraz fizycznej, zwiększenie dostępu do dóbr kultury, 
turystyki, rekreacji, sportu, a także zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 
socjalnego.

– Oczekujemy, że program przyczyni się także do wzmocnienia więzi 
międzypokoleniowej. Liczymy na liczne zaangażowanie mieszkańców 
i włączenie się w realizację programu – przekonuja urzędnicy.

(ak)
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Mieszkańcy pomagają w budowie
GMINA BRZUZE  Dobiega końca budowa drogi gminnej Ostrowite-Mościska o długości ponad 2 km. Roz-
poczęły się już kolejne drogowe inwestycje, a gmina przygotowuje dalsze działania. W tym czasie miesz-
kańcy Ugoszcza aktywnie włączają się w prace na rzecz sołectwa

Trasa z Ostrowitego na Mo-
ściska jest już prawie gotowa. 
Jezdnia powstała z dwóch warstw 
bitumicznych położonych na 
podbudowie. Powstał nowy od-
cinek chodnika, skrzyżowania, 
przejścia dla pieszych, a także 
pojawiło się oświetlenie drogi. 
Droga jest dobrym połączeniem 
pomiędzy lokalnymi miejsco-
wościami a drogą wojewódzką. 

Przebiega przez malownicze te-
reny przy jeziorze Ostrowickim.

– To tylko jedna z kilku dróg 
budowanych w 2018 roku w naszej 
gminie. Rozpoczęły się już robo-
ty budowlane i przygotowawcze 
na drogach: Radzynek-Somsiory 
oraz Przeszkoda-Ruda Żalska, 
Kleszczyn-Małe Pole i Duszoty-
Brzuze. Na rozstrzygnięcie cze-
kają przetargi na drogi: Ugoszcz-

Piórkowo, Giżynek-Wojnowo 
i Dobre-Trąbin-Rumunki. W nie-
których miejscowościach trwają 
jeszcze uzgodnienia dokumen-
tacji projektowej i przetargowej, 
m. in. w Marianowie, Giżynku, 
Bobrówcu, Okoninie, Trąbinie 
Rumunkach i Łączonku. Mimo 
podejmowanych starań przez sa-
morząd gminy, z uwagi na brak 
firm wykonawczych, zapewne 
nie wszystkie odcinki zrobimy 
w tym roku w całości – mówi 
wójt Jan Koprowski.

Oprócz prac drogowych trwa 
rozbudowa energooszczędnego 
oświetlenia drogowego. LED-owe 
lampy będą oświetlały odcinki 
dróg w Ostrowitem i Ugoszczu, 
a w pozostałych miejscowo-
ściach powstaną nowe punkty 
świetlne w ramach uzupełnie-
nia istniejącej sieci. Część robót 
będzie wykonana w systemie 
gospodarczym. Prace społeczne 
przy rozbudowie oświetlenia za-
powiedzieli sołtys, rada sołecka 

i mieszkańcy Ugoszcza. To nie 
pierwszy raz gdy mieszkańcy tej 
miejscowości aktywnie włączają 
się w inwestycje. Obecnie roz-
budowywany jest plac z kostki, 
a także budowane zadaszenie.

– To już kolejna inicjatywa 
mieszkańców Ugoszcza wsparta 
udziałem w pracach budowla-
nych. W systemie prac społecz-
nych powstał w ubiegłym roku 

nowy plac zabaw, a obecnie 
rozbudowywane jest otoczenie 
świetlicy na potrzeby sołectwa 
i gminy. Gratuluję i dziękuję 
wszystkim osobom aktywnie 
uczestniczącym w pracach na 
rzecz Ugoszcza. Samorząd gminy 
stara się wspierać takie inicjaty-
wy – komentuje włodarz gminy.

(dr)
fot. nadesłane

Rypin

Uczcili Bohaterów
1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00 rozpoczęło się 
Powstanie Warszawskie.  Przewidziane na kilka dni 
trwało w rezultacie 63 dni, będąc największym tego 
typu zrywem wolnościowym w historii II wojny świa-
towej.

Mimo ogromnej przewagi 
militarnej wojska niemieckie 
poniosły w tej akcji ogromne, 
blisko 50-procentowe straty, 
sami porównywali je do strat 
poniesione podczas bitwy o Sta-
lingrad.  W powstaniu poległo 
około 16.000 powstańców i oko-
ło 150.000 ludności cywilnej, 
a tysiące osób zostało rannych, 
około 650.000 ludności cywilnej 
zostało wywiezione z Warszawy 
do przymusowej pracy w Niem-
czech i obozów koncentracyj-

nych. Jak co roku mieszkańcy 
stolicy uczcili poległych roda-
ków minutą ciszy.

Wzorem lat ubiegłych do 
ogólnopolskich, symbolicznych 
obchodów włączył się także Ry-
pin. Do zapoczątkowanej przez 
Legijny Rypin akcji z czasem 
włączył się magistrat oraz ZHP.

Tegoroczne obchody zmie-
niły formę. Urząd wspólnie 
z ZHP przygotował wystawę 
„Powstanie dzień po dniu”, gdzie 
wzdłuż tras spacerowych zawi-

sły kartki z kalendarza, opisu-
jące wydarzenia każdego dnia 
walki zbrojnej. Obwieszczenia, 
zdjęcia walczących, informa-
cje dotyczące powstania – to 
wszystko zapraszało do zwie-
dzenia wystawy. Harcerze roz-
bili również prowizoryczny obóz 
oraz zapraszali zgromadzonych 
do wspólnego śpiewu. Urząd 
przygotował także niespodzian-
kę dla osób chcących osobiście 
oddać hołd walczącym o wolna 
Warszawę. Wzorem Muzeum 
Warszawskiego stworzył własną 
kartę do powstańca. Swoje ży-
czenia dla bohaterów Warszawy 
składali nawet najmłodsi rypi-
nianie. Karta, jak poinformowa-
li pracownicy urzędu, zostanie 
wysłane do Muzeum Warszaw-
skiego.

– Uczczenie Powstania War-
szawskiego jest nie tylko naszym 
obowiązkiem, ale to przede 
wszystkim upamiętnienie boha-
terów – mówił burmistrz Paweł 
Grzybowski.

Tuż przed godziną 17.00 
burmistrz przybliżył zebranym 
okoliczności wybuchu powsta-
nia, następnie rozbrzmiał hymn 
państwowy. O 17.00 tradycyjnie 
zawyły syreny, a zebrani w par-
ku im. Józefa Piłsudskiego za-
stygli. Przedstawiciele Legijnego 
Rypina odpalili race dymne, sa-
mochody stanęły. Po chwili ży-
cie wróciło do swojego rytmu.

(mr)
 fot. UM Rypin
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Rypin

Zbadaj sobie słuch
Po raz kolejny Rypin jest przystankiem na trasie badań słuchu w mobilnym słu-
chobusie.

W ramach profilaktyki słu-
chu powstał projekt „Cała Pol-

Miażdżący wyrok 
ws. byłej prezes PEC-u

REGION  Sąd Okręgowy w Toruniu oddalił apelację byłej prezes PEC-u, która domagała się od nie-
dawnego pracodawcy około 125. tys. zł odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji. W uza-
sadnieniu sąd wskazał na szereg nieprawidłowości m.in. „osobistą relację” między poprzednim bur-
mistrzem a byłą szefową miejskiej spółki.  – Wszelkie czynności podejmowane przez R. T. zmierzały 
do ukrytego, nierzetelnego i nieuczciwego zawarcia z powódką umowy o zakazie konkurencji na czas 
po ustaniu stosunku pracy – stwierdził sąd

R E K L A M A

Przypomnijmy, sześć lat 
temu ówczesny burmistrz zawarł 
z byłą już prezes PEC-u, umowę 
o zakazie konkurencji. W praktyce 
oznaczało to, że w zamian za po-
wstrzymanie się od określonych 
w umowie działań konkurencyj-
nych przez 12 miesięcy po ustaniu 
stosunku pracy, była prezes mia-
ła otrzymywać odszkodowanie 
w wysokości 100 proc. wynagro-
dzenia. 

Była prezes 
przegrała w sądzie 
Później zmienił się jednak 

zarząd miejskiej spółki, który 
po rozwiązaniu umowy o pracę 
z byłą prezes w 2016 roku, odmó-
wił wypłacenia jej ok. 125 tys. zł 
odszkodowania, podając przy tym 
szereg argumentów. 

Ex-szefowa spółki miejskiej 
wytoczyła więc proces niedaw-
nemu pracodawcy. W marcu tego 
roku Sąd Rejonowy w Toruniu 
wydał wyrok, który okazał się dla 
niej niekorzystny. Sąd oddalił po-
wództwo i zasądził od powódki 
3,6 tys. zł na rzecz PEC-u, na po-
krycie kosztów sądowych. 

Sprawa jednak się nie zakoń-
czyła, bo była szefowa miejskiej 
spółki złożyła apelację do Sądu 
Okręgowego w Toruniu. Ten od-
dalił apelację, zasądził 1,8 tys. zł 
kosztów zastępstwa i utrzymał 
wyrok zwalniający PEC z koniecz-
ności wypłaty pokaźnego odszko-

dowania. 
Miażdżące uzasadnienie 
W uzasadnieniu do wyroku 

pojawia się mnóstwo zastrzeżeń, 
obciążających zarówno byłą pre-
zes, jak i ówczesnego burmistrza. 

– Żaden inny pracow-
nik Przedsiębiorstwa (...) Sp. 
z o.o. w G.-D. nie posiada umowy 
o zakazie konkurencji – zwró-
cił uwagę sąd w uzasadnieniu. 
– Nikomu także nie proponowa-
no zawarcia takiej umowy. Rada 
Nadzorcza spółki nie została 
poinformowana, zarówno o za-
miarze jak i o zawarciu umowy 
o zakazie konkurencji po ustaniu 
stosunku pracy z T. T.. Wobec tego 
na posiedzeniach Rady Nadzor-
czej w 2011 roku w ogóle nie poru-
szono tego tematu. Podobnie jak 
na zgromadzeniach wspólników, 
gdzie zwykle brała w nich udział 
także główna księgowa. Umowa 
o zakazie konkurencji po ustaniu 
stosunku pracy zawarta pomię-
dzy R. T. a T. T. nie została zewi-
dencjonowana. S. Ż. – zajmująca 
się sprawami kadrowymi w spół-
ce zauważyła tę umowę dopiero 
po odejściu T. T. z pracy. Umowa 
była dołożona na końcu teczki 
akt osobowych powódki. Nie było 
oryginału umowy. 

Ponadto Sąd Okręgowy w To-
runiu jednoznacznie stwierdził, że 
nie było sensu zawierania takiej 
umowy.  

– W tamtym okresie, a nawet 
i obecnie w G.-D. i okolicach nie 
było żadnych planów powstania 
przedsiębiorstwa konkurencyjne-
go (pozwana to przedsiębiorstwo 
użyteczności publicznej) dla Spół-
ki. Mimo tego R. T. zawarł w dniu 2 
stycznia 2012 r. z powódką umowę 
o zakazie konkurencji na czas po 
ustaniu stosunku pracy. (…) Nie 
bez znaczenia jest i to że powódka 
w chwili zawarcia umowy miała 62 
lata, pobierała emeryturę i posia-
dała orzeczenie o umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności. Jej 
mobilność z pewnością była ogra-
niczona, a w umowie nie określo-
no zasięgu terytorialnego zakazu 
konkurencji, co świadczy o tym, 
że próba wykazywania o mającym 
powstać przedsiębiorstwie konku-
rencyjnym została wprowadzona 
na użytek tego procesu, a powód-
ka nie mogłaby i tak podjąć dzia-
łalności konkurencyjnej z uwagi 
na ograniczoną mobilność.

Sąd stwierdził ponadto, że 
między byłym burmistrzem a ów-
czesną prezes PEC-u „istnieje oso-
bista relacja”. 

– Sąd nie może także pomijać 
wzajemnych relacji istniejących 
między T. T. a R. T. Na rozpra-
wie w dniu 30 stycznia 2017 roku 
świadek T. tytułował powódkę 
prezesem pomimo tego, że zo-
stała odwołana ze stanowiska. 
Świadek zeznał także, że uważa, 

iż to strona powodowa jest zało-
życielem pozwanej spółki, co nie 
znajduje potwierdzenia w rzeczy-
wistości. W ocenie Sądu świadczy 
to o tym, że pomiędzy stronami 
istnieje osobista relacja, która 
nie pozostała bez wpływu na ich 
relacje zawodowe. Wskazać nale-
ży chociażby na to, że R. T., jako 
jedyny wspólnik pozwanej spół-
ki, w dniu 1 września 2011 roku 
podjął uchwałę o ustanowieniu 
siebie pełnomocnikiem do zawie-
rania umów z członkami zarządu
i następnego dnia rozwiązał z po-
wódką umowę o pracę za poro-
zumieniem stron. Ponadto, 4 dni 
później, tj. 6 września 2011 roku T. 
T. ponownie objęła funkcję preze-
sa w pozwanej spółce, bez prze-
prowadzenia procedury konkur-
sowej. Świadek T., zapytany przez 
Sąd o tę okoliczność zeznał, że nie 
było potrzeby, aby przeprowa-
dzać konkurs, ponieważ powódka 
dobrze zarządzała spółką. Nawet 
przy przyjęciu, że świadek T. miał 
w tym względzie rację, to i tak 
jego działanie miało na celu je-
dynie umożliwienie powódce dal-
szego posiadania uprawnień eme-
rytalnych. Innymi słowy, w swoim 
działaniu R. T. nie kierował się 
dobrem reprezentowanego przez 
siebie podmiotu, a osobistymi re-
lacjami z powódką.

Wątpliwości sądu wzbudził 
nie tylko sens zawierania takiej 

umowy, ale także sama kwota od-
szkodowania.

– T. T. miała bowiem otrzy-
mywać 100% swojego wynagro-
dzenia przez okres jednego roku, 
co daje łącznie kwotę ok. 125.000 
zł. Skoro przepis art. 101 2 § 3 
kp przewiduje, że takie odszko-
dowanie nie może być niższe niż 
25% wynagrodzenia, to jego czte-
rokrotność może budzić poważne 
wątpliwości i stanowić kolejny ele-
ment świadczący o tym, że przed-
miotowa umowa została zawarta 
jedynie w celu zagwarantowania 
powódce dodatkowego, i to bar-
dzo wysokiego, dochodu. (…) Ze 
zgromadzonego materiału dowo-
dowego wynika jednoznacznie, że 
wszelkie czynności podejmowane 
przez R. T. zmierzały do ukrytego, 
nierzetelnego i nieuczciwego za-
warcia z powódką umowy o zaka-
zie konkurencji na czas po ustaniu 
stosunku pracy.  

Przedsiębiorstwo  Energetyki 
Cieplnej wyrok Sądu Okręgowe-
go w Toruniu zapewne przyjmie 
z ulgą, bo nie musi wypłacać po-
kaźnego, i jak się okazało, zupeł-
nie bezzasadnego odszkodowa-
nia. W sprawie pojawiło się jednak 
kilka wątków, które być może po-
winny zostać rozwinięte i dokład-
nie zbadane przez odpowiednie 
organa. Czy tak będzie? Do tema-
tu wrócimy. 

(ToB)

ska Bada Słuch”, dzięki któremu 
istnieje możliwość bezpłatnego 

zbadania słuchu. 13 sierpnia 
na zaproszenie burmistrza 
Pawła Grzybowskiego mo-
bilny Słuchobus stanie przy 
urzędzie miasta w godzinach 
od 9.00 do 15.00 zostaną 
przeprowadzane badania słu-
chu. Każda z przebadanych 
osób otrzyma wynik badania 
wraz z jego omówieniem. Za-
praszamy.

(mr), fot. ilustracyjne
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Pomoc, z której korzysta-
ją powiaty i miasta na prawach 
powiatu, pozwala tworzyć do-
stosowane do współczesnych 
standardów, kameralne placów-
ki opiekuńczo-wychowawcze, 
przypominające bardziej dobrze 
zaprojektowane domy dla dużej 
rodziny niż tradycyjne obiekty 
o takim przeznaczaniu. To reali-
zacja zupełnie nowej koncepcji 
działania tego typu instytucji. 
Chodzi przede wszystkim o stwo-
rzenie przyjaznych warunków do 
wychowywania i usamodzielnia-
nia się dzieci. Prawo stanowi, że 
po 2020 roku będą tak wyglądać 
wszystkie takie placówki.

Do tej pory zarząd woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego 
przyznał dofinansowanie z Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego na realizację 19 takich 
projektów w różnych częściach 
regionu, w ramach których po-
wstaną 32 domy dziecka. Suma 
wsparcia to 22 miliony złotych. 
Pieniądze trafiają na budowę 
całkowicie nowych domów, mo-
dernizację istniejących placówek, 
a także adaptację do tych celów 
innych gmachów.

W czterech nowych, trzystu-
metrowych domach mieszkają 
już między innymi podopieczni 
domów dziecka w Brzeziu oraz 
Lubieniu Kujawskim w powiecie 
włocławskim – dzieciaki mają do 
dyspozycji między innymi dwu-
osobowe pokoje, wygodną świe-

Domy dla dzieci 
zamiast domów dziecka

POWIAT  W całym regionie trwa budowa „czternastek”, czyli kameralnych domów dziecka, z których 
każdy przeznaczony jest dla maksymalnie 14 młodych mieszkańców. Wsparcie samorządu województwa 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego trafiło dotąd na utworzenie 32 tego typu instytucji

R E K L A M A

tlicę oraz świetnie wyposażoną 
kuchnię. Za budowę domów 
w Brzeziu powiat włocławski zo-
stał wyróżniony Nagrodą Mar-
szałka 2017. Kolejne inwestycje 
są na finiszu. Jeden z takich do-
mów powstanie w Rypinie.

(red), fot. UMWKP
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Kanalizacja coraz bliżej
Zakończony został I etap budowy kanalizacji w Sa-
dłowie, polegający na wykonaniu studni kanalizacyj-
nej oraz sieci kanalizacyjnej w obrębie skrzyżowania 
dróg powiatowych nr 1841 C Sadłowo – Michałki i nr 
1840 C Świedziebnia – Zasady – Godziszewy.

Gmina Rypin

Remontują szkołę w Borzyminie
W budynku Szkoły Podstawowej w Borzyminie prowadzone są prace remontowe 
polegające na wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Gmina Rypin

Prace wykonał Zakład Usług 
Melioracyjnych i Geodezyjnych 
z Golubia-Dobrzynia. Zadanie pn. 
„Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Sadłowo 
z przewodem tłocznym do Sta-
rorypina Prywatnego” jest  do-
finansowywane z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 
w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworze-
niem, ulepszaniem lub rozbudo-
wą wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczę-
dzanie energii” w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich”, objętego 
PROW na lata 2014-2020, w łącznej 
kwocie 671 416,00 zł.

(ak), fot. UG Rypin

Roboty polegają na wymia-
nie starych przewodów alumi-
niowych na nowe miedziane. 
Prace podzielono na dwa etapy. 
Do końca sierpnia 2018 roku pla-
nowana jest wymiana instalacji 

na parterze budynku oraz malo-
wanie wszystkich pomieszczeń. 
Wymiana instalacji elektrycznej 
na drugim piętrze przeprowadzo-
na zostanie w wakacje 2019 roku. 
Wykonawcą robót jest Firma In-

stalacyjno-Usługowa Gabriela 
Mutkowska z siedzibą w Rypinie. 
Całkowita wartość robót w pierw-
szym etapie wynosi 78 407,80 zł.

(ak), fot. nadesłane

Jak bezpiecznie 
wypoczywać nad wodą?

WYWIAD  Od 1 kwietnia do dziś utopiło się w Polsce ponad 250 osób. Ilu ludzi zostało kalekami 
przez nierozważne zachowanie nad wodą, przede wszystkim skoki na głowę, nie wiadomo. O tym jak 
zadbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych podczas korzystania z kąpielisk z Marcinem Makow-
skim, prezesem Lipnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, rozmawiała Jolanta 
Dołęgowska

– Jaka jest najczęstsza 
przyczyna utonięć?

– W głównej mierze kąpiel 
po spożyciu alkoholu lub środ-
ków odurzających.

– Nawet jeśli ktoś bardzo 
dobrze pływa? Jeśli pijana 
osoba nie straci przytomno-
ści, dlaczego może utonąć?

– Alkohol daje złudzenie, że 

możemy dużo więcej niż rzeczy-
wiście potrafimy. Zachowujemy 
się wówczas brawurowo, gubi 
nas pewność siebie i swoich 
umiejętności. Równie groźne dla 
życia i zdrowia jest pływanie na 
sprzęcie motorowym. To tak jak 
jazda samochodem w stanie nie-
trzeźwości, łatwo o wypadek.

– Co jeszcze zagraża pły-
wakom?

– Skoki do wody na głowę, 
szczególnie tam gdzie dno jest 
niestabilne czyli nad rzekami 
i nad morzem. Nawet ratownicy 
skaczą zazwyczaj na nogi. Nie 
traci się wtedy kontaktu wzro-
kowego z osobą potrzebującą 
pomocy, jednocześnie dbając 
o własne bezpieczeństwo.

– Czy skurcz może być 
przyczyną utonięcia? To dość 
powszechna opinia.

– Jeśli osoba jest doświad-
czona, ma duże obeznanie 
z wodą i nie spanikuje, da sobie 
radę. 

– Co robić, żeby uniknąć 
zachłyśnięcia?

– Wdech brać ustami, po-
wietrze wypuszczać nosem 
ewentualnie ustami (jeśli nie 
robimy nawrotu koziołkowego). 
Najważniejsze nie brać wdechu 
nosem, łatwo wtedy o wciągnię-
cie wody do dróg oddechowych.

– Jeśli ktoś jest dobrym 
pływakiem i chciałby przepły-
nąć długi dystans o czym po-
winien pomyśleć zawczasu?

– Niektórym się wydaje, że 
są super pływakami. bo świet-
nie radzą sobie na basenie. Na 
otwartych wodach jest inaczej, 
jest niższa temperatura, można 
stracić poczucie orientacji, od-
ległość może być złudna, moż-
na zaplątać się w zarośla. Jeśli 
ktoś chce pokonać dłuższy od-
cinek, najlepiej to zrobić, pły-
nąc równolegle do brzegu. Jeśli 
wypływamy gdzieś dalej, czego 
nie polecam, warto mieć sprzęt 
asekuracyjny. Są dostępne bojki 
ratownicze tzw. pamelki, pasy 
zwane węgorzami i inne. Te ak-
cesoria mocowane są na linkach 
do szelek, które wkładamy na 

siebie. Jeśli się zmęczymy chwy-
tamy za bojkę lub zapinamy pas 
i bezpiecznie wracamy do brze-
gu.

– Jak zadbać o dzieci nad 
wodą, co robić, aby mieć pew-
ność, że nic im się nie stanie?

– Dzieci bezwzględnie mu-
szą się kąpać pod opieką doro-
słych, najlepiej na strzeżonych 
kąpieliskach. Jeśli nie ma w oko-
licy takich miejsc, nie możemy 
malucha nawet na sekundę spu-
ścić z oczu. Wcześniej powinni-
śmy sprawdzić jak wygląda dno, 
czy nie ma zdradliwych zagłę-
bień, niebezpiecznych przed-
miotów.

– Jaka jest przydatność 
dmuchanych kół ratunko-
wych, rękawków?

– Najlepsze są kamizelki, 
które zawsze utrzymują głowę 
nad wodą, najgorsze koła, z któ-
rych łatwo się wyślizgnąć.

– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję.

Fot. Jolanta Dołęgowska
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Rypin

Dobre czwartki w muzeum
W czwartek 2 sierpnia przy wręcz afrykańskich upałach odbyła się kolejna odsło-
na edukacyjnych spotkań dedykowanych najmłodszym, organizowanych przez 
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie

z myślą o strażakach
GMINA RYPIN  Rada sołecka wsi Sikory postanowiła doposażyć jednostkę OSP w Kowalkach w specjalistycz-
ne obuwie. Zakup był możliwy dzięki środkom z funduszu sołeckiego

Nowe buty na ręce ochotni-
ków w minioną sobotę osobiście 
przekazał sołtys Piotr Chmielew-
ski.

– Doceniamy rolę OSP w Ko-
walkach i ich wkład w zapewnie-
nie bezpieczeństwa społeczności 
lokalnej. Dlatego chcieliśmy wes-
przeć strażaków, którzy codzien-
nie udowadniają, że ich służba nie 
jest tylko pustym hasłem. Środki 

jakimi dysponuje nasze sołectwo 
pozwoliły na zakup nowego obu-
wia – dodaje sołtys wsi Sikory.

Jednostka w Kowalkach dzia-
ła w ramach Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego. Od 
początku bieżącego roku lokalni 
strażacy byli wzywani do ponad 
40 zdarzeń.

– W imieniu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kowalkach 

i własnym dziękuję sołtysowi 
i radzie sołeckiej w Sikorach za 
zakup obuwia dla pocztu sztan-
darowego, który reprezentuje 
naszą jednostkę i uczestniczy 
w świętach strażackich, pań-
stwowych i kościelnych – mówi 
Jędrzej Zimnicki, prezes OSP 
w Kowalkach.

Tekst i fot.
 Adam Wojtalewicz

Tego dnia praktyczne za-
jęcia z prania i produkcji my-
dła poprowadziła w cudowny 
sposób Agnieszka Hila z Wioski 
Mydlarskiej na Fiałkach pod 

Górznem. Nie tylko najmłodsi 
z zainteresowaniem obserwowali  
i udzielali się podczas kolejnych 
etapów warsztatów. Dorośli tak-
że podpatrywali jak to drzewiej 

bywało w gospodarstwie domo-
wym, gdy potrzeba było prać.

(ak)
 fot. nadesłane
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Jedyną jednostką samorządu 
terytorialnego w powiecie, która 
zorganizowała kąpieliska z praw-
dziwego zdarzenia, jest gmina 
Brzuze. Włodarze pozyskali dział-
ki nad jeziorami na własność, 
wystarali się o dotacje, dołożyli 
własne środki, zbudowali pomo-
sty, zagospodarowali przyległy 
teren i dzięki temu mieszkańcy 
bliższej i dalszej okolicy mają 
gdzie odpocząć. W Polsce mało 
jest ogólnodostępnych plaż, 
z wygodnym zejściem do wody 
i pustym jeziorem, na którym 
nie staranuje pływaków moto-

rówka czy skuter wodny, gdzie 
jest cicho i kąpiąc się, można po-
dziwiać przyrodę w jej natural-
nej postaci.

O przedsięwzięciu i planach 
na przyszłość w kwestii rozbu-
dowy bazy turystyczno-rekre-
acyjnej mówi wójt gminy Brzuze 
Jan Koprowski.

– Zainteresowanie budową 
kolejnych pomostów wykazują 
mieszkańcy niektórych miejsco-
wości. Ich budowę warunkujemy 
udziałem funduszu sołeckiego 
i dostępnością środków unijnych. 
Sądzę, że możemy w najbliższych 

latach zbudować dwa lub trzy 
pomosty. Jednym z największych 
planowanych przedsięwzięć bę-
dzie zagospodarowanie dział-
ki nad jeziorem Ostrowickim. 
Złożyliśmy już wniosek w tej 
sprawie do urzędu marszałkow-
skiego. Na tego typu inwestycje 
pozyskujemy najczęściej dotacje 
nie przekraczające 65 procent – 
przekonuje Koprowski.

Jak mówi wójt, zasoby przy-
rodnicze są najcenniejszym 
bogactwem, dlatego w gminie 
Brzuze opowiadają się za utrzy-
maniem naturalnych brze-

gów, bez nadmiernej ingerencji 
w kształtowanie linii brzegowej. 
Tylko w miejscach gdzie budo-
wane są pomosty, następują 
niewielkie zmiany. Ich lokali-
zacja ustalana jest najczęściej 
w miejscu tradycyjnych kąpielisk 
i wodopojów, wykorzystywanych 
od wieków przez miejscową lud-
ność, już wcześniej częściowo 
wydeptanych.

– Wystarczy trochę piasku 
na brzegu, by poprawić warun-
ki do wypoczynku. Na działkach 
przylegających do jezior prowa-
dzone są prace pielęgnacyjne – 

dodaje wójt gminy Brzuze.
Obecnie są dostępne cztery 

kąpieliska: w Gulbinach, Trąbinie, 
Żałem i Brzuzem. Pomosty wi-
dokowe wybudowano w Ostro-
witem i nad stawem w Trąbinie 
będącym siedliskiem wielu ga-
tunków roślin i zwierząt. W ko-
lejnym wydaniu CRY zaprezen-
tujemy wszystkie wymienione 
kąpieliska i pokażemy jak bawił 
się i wypoczywa nad nimi miej-
scowa ludność oraz napływający 
do gminy turyści.

Tekst i fot. 
Jolanta Dołęgowska

Prawdziwy raj dla pływaków
GMINA BRZUZE  Upalne lato zachęca do szukania ochłody nad wodą. W powiecie rypińskim jest prawie 20 
jezior, w tym 13 w gminie Brzuze, ale większość ma zarośnięte brzegi, zejścia do wody są niewygodne, czasa-
mi zaśmiecone i nie wiadomo jakie jest dno
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Zgubiłeś dowód? Zgłoś to przez internet 

Resort cyfryzacji przypomina, że fakt zgubienia dowodu oso-
bistego można zgłaszać przez internet. Potrzebny jest do tego 
jedynie Pro� l Zaufany, który można założyć pod adresem: oby-
watel.gov.pl/zaloz-pro� l-zaufany. Zgłoszenia należy dokonać 
osobiście, za pomocą adresu: obywatel.gov.pl/dokumenty-i-
dane-osobowe/zglos-utrate-albo-uszkodzenie-dowodu-oso-
bistego-uniewaznienie#scenariusz-przez-internet. Od razu 
po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik unieważni dowód osobisty 
i wystawi stosowne zaświadczenie o zgubieniu dokumentu 
(ważne nie dłużej niż 2 miesiące). Potem należy złożyć wnio-
sek o wydanie nowego dowodu. 

Wnioski również w urzędzie

Od sierpnia wnioski o świadczenia dla rodzin, 

w tym o „Dobry Start” i „Rodzina 500+”, 

można składać także papierowo, w urzędzie. 

Równolegle trwa składanie wniosków przez 

internet. – Prawo do różnych form wsparcia 

dla rodzin jest ustalane na dany okres świad-

czeniowy. W przypadku programu „Rodzina 

500+” jest to okres roku – od 1 października 

danego roku do 30 września kolejnego roku. 

Zbliżający się nowy okres świadczeniowy po-

woduje więc konieczność złożenia nowego 

wniosku – informuje resort rodziny, pracy 

i polityki społecznej. 

Pomoc dla rolników

Tylko do 14 sierpnia mogą składać wnioski o pomoc rolnicy 
posiadający do 50 sztuk trzody chlewnej, którzy otrzymali na-
kaz likwidacji stada. Kwotę należnej pomocy z tytułu zaprze-
stania produkcji wieprzowiny ustala się w oparciu o średnią 
liczbę świń utrzymywanych w okresie referencyjnym w sie-
dzibie stada, której dotyczy decyzja zakazująca utrzymywania 
świń, w podziale na prosięta o masie do 20 kg i inne świnie oraz 
kwoty pomocy za sztukę, które wynoszą: 190 zł - w przypadku 
prosiąt o masie do 20 kg, 300 zł – w przypadku innych świń. 
Maksymalna liczba świń, która w ramach mechanizmu może 
zostać objęta pomocą wynosi: w przypadku prosiąt o masie do 
20 kg – 10 tys. szt.; w przypadku innych świń – 171 654 szt. 
Wnioski o udzielenie pomocy należy składać w biurze powia-
towym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszka-
nia lub siedzibę posiadacza świń, na formularzu opracowa-
nym i udostępnionym przez ARiMR. 

Teleopieka dla seniorów

W naszym województwie trwa marszałkowski, pilotażowy program skierowany do seniorów. Jednym z jego elementów jest tzw. branso-letka życia. To urządzenie mobilne, na którym oparty jest system przywoływania pomocy. W ramach rozszerzenia pilotażu jesienią (we wrześniu i październiku) bransoletki otrzyma 100 osób. Kolejnym krokiem będzie przygoto-wanie nowego samorządowego wojewódzkie-go programu opiekuńczo-ratunkowego z my-ślą o wszystkich potrzebujących. Prace nad nim już się rozpoczęły

Jaki abonament za RTV?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała stawki na 2019 rok. Za abo-
nament RTV miesięcznie zapłacimy 22,70 zł, a za odbiornik radiofo-
niczny – 7 zł. Z opłaty są zwolnione osoby, które ukończyły 75 lat, 
osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, kombatanci będący inwalidami 
wojennymi lub wojskowymi, osoby, które ukończyły 60 lat i mają pra-
wo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 
50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Kara za niepłacenie abonamentu 
RTV w przypadku odbiornika radiowego wynosi 210 złotych., a za TV 
– 681 złotych.

Kara śmierci – niedopuszczalna

W ubiegłym tygodniu Watykan opu-
blikował decyzję papieża Franciszka, 
która wprowadza do Katechizmu Ko-
ścioła Katolickiego stwierdzenie, że 
kara śmierci jest niedopuszczalna. Do 
tej pory, zgodnie z artykułem 2267 Ka-
techizmu, tradycyjna nauka Kościoła nie 
wykluczała stosowania kary śmierci, je-
śli była ona jedynym sposobem ochrony 
ludzkiego życia przed niesprawiedliwym 
napastnikiem. Zastrzegano jednak, że ta-
kie przypadki są bardzo rzadkie. 

Opieka stomatologiczna w szkołach

Resort zdrowia  informuje, że 1 sierpnia rozpoczęła się realizacja progra-
mu polityki zdrowotnej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatolo-
gicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”. Program skierowany 
jest do organów prowadzących szkoły publiczne, którymi są jednostki sa-
morządu terytorialnego na szczeblu gminy, powiatu lub województwa. Jego 
celem jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej uczniów przez zwiększenie 
dostępności do świadczeń stomatologicznych udzielanych uczniom w szkol-
nych gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci 
i młodzieży i ich rodziców edukacją zdrowotną w obszarze zdrowia jamy ust-
nej. Zainteresowane organy prowadzące szkoły mogą przystąpić do konkursu 
na realizację programu i otrzymać środki na zakup niezbędnego wyposażenia 
gabinetu stomatologicznego oraz na realizację projektu edukacyjnego. Termin 
składania zgłoszeń konkursowych upływa 31 sierpnia. Szczegóły na stronie 
www.gov.pl/zdrowie. 
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Suszowe nieznane
UPRAWY  Przełom czerwca i lipca był jedynym od dłuższe-
go czasu okresem z przewagą opadów. Potem powróciła susza. 
Rolnicy uprawiający zboża odczuli jej skutki, a teraz pogłębia 
się kryzys w uprawach ziemniaków oraz buraków

Wprawdzie w gminach po-
wołano komisje szacujące straty, 
ale póki co nie wiemy, co rząd 
zaoferuje poszkodowanym rol-
nikom. Zapewne nie można li-
czyć na wielką pomoc, ponieważ 
poszkodowanych jest zbyt dużo. 
Susza dotknęła prawie cały kraj. 

Wsparcia najprawdopodob-

niej udzieli ARiMR. Będą to do-
tacje dla rolników, którzy mają 
straty oszacowane na przynaj-
mniej 70 proc. Jeżeli wszystkie 
szkody w gospodarstwie wynio-
są ponad 30 proc. średniej rocz-
nej produkcji, wysokość pomocy 
będzie nielimitowana, jeżeli zaś 
wniosą one 30 i mniej procent – 

będzie to pomoc de minimis. 
Nie ma konkretnych kwot 

dotacji, oficjalnie oferowane są 
tradycyjne, chociaż mało popu-
larne, formy wsparcia. Pierwszą 
jest kredyt preferencyjny, drugą 
– poręczenia i gwarancje spłaty 
kredytów bankowych udzielo-
nych na wznowienie produkcji 
w gospodarstwach rolnych. Po-
szkodowani mogą także uzyskać 
pomoc w opłacie bieżących skła-
dek na KRUS poprzez ich odro-
czenie lub rozłożenie na raty, 
umorzenie w całości bądź części. 
Rolnicy, którzy dzierżawią grun-
ty państwowe mają prawo  ubie-
gać się o odroczenie, umorzenie 
lub rozłożenie na raty opłaty 
od umów dzierżawy. Są też ulgi 
w podatku rolnym. W tym wy-
padku należy składać wniosek do 
wójtów lub burmistrzów. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Samorząd rolniczy

Akcja albo oświadczenie
Kilka tygodni temu pisaliśmy o problemach, jakie mają rolnicy posiadający pola 
w pobliżu nowych osiedli mieszkaniowych. Zdarzały się przypadki donoszenia 
na nich na policję, gdy pracowali na roli do późna. Samorząd rolniczy ma dwa 
pomysły na to, jak załatwić sprawę.

Pierwszy to przeprowadze-
nie szerokiej akcji informacyjnej. 
Podobną realizują aktualnie sa-
morządy rolnicze na Dolnym Ślą-
sku, gdzie odnotowano najwięcej 
zgłoszeń na policję w sprawie 
hałasu związanego z pracami 
polnymi. 

„Większa świadomość na te-
mat konieczności wykonywania 
pewnych zabiegów przez rolni-

ków w określonych porach za-
pewne wpłynęłaby na zrozumie-
nie, że działania te (np. wieczorne 
opryski, praca w weekend) nie są 
kaprysem, tylko normalnością 
na wsi” – czytamy w propozycji 
Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

Drugi pomysł jest bardziej 
formalny i nieco bardziej kontro-
wersyjny. Polega na wprowadze-
niu oświadczeń. W dokumencie 

zawarta byłaby klauzula, że nowo 
sprowadzający się mieszkaniec 
zdaje sobie sprawę ze specyfiki 
życia na wsi i terenach związa-
nych z produkcją rolną i w związ-
ku z tym nie planuje występowa-
nia z roszczeniami w tej sprawie. 
Podpisanie oświadczenia i złoże-
nie go w urzędzie gminy z zało-
żenia ma być obowiązkowe. 

(pw)

Prawo

Ma być anonimowo 
Przewaga handlowa to zjawisko, które występuje czasami podczas podpisywania 
umów między rolnikiem a przetwórcą. Ten drugi korzysta ze swojej pozycji i wy-
musza na rolniku przyjęcie niekorzystnych dla niego warunków. Rząd zamierza 
walczyć z tymi praktykami. W jaki sposób? 

Obecnie prawo nie pozwala 
rolnikom na zgłaszanie zawiado-
mień o stosowaniu nieuczciwych 
praktyk handlowych do Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów. Dzieje się tak, ponieważ 
rolnik nie spełnia ustawowych 
wymogów dochodowych. Infor-

mować mogą jedynie ci, którzy 
osiągną wartość obrotów powyżej 
50 tys. zł i 100 mln zł ze strony 
nabywcy lub dostawcy, który sto-
sował praktykę nieuczciwie wyko-
rzystującą przewagę kontraktową. 
Nawet jeśli rolnik mógłby zgłosić 
taki fakt, wzbrania się przed tym, 

by nie podpaść odbiorcy. 
Rząd chce znieść zapis doty-

czący minimalnych wartości obro-
tów. Zapewnia też anonimowość 
osobie składającej zawiadomienie. 
Przepisy niebawem wejdą w życie. 

(pw)

Wykosił rekord
Nieco w cieniu przygotowań do żniw ustanowiono 
nowy rekord świata w koszeniu traw.

Ciekawostki

Rekordzistą jest Tate Mes-
bergen pracujący dla przedsię-
biorstwa rolnego w amerykań-
skim Kolorado. Do bicia rekordu 
użyto kombinacji maszyn Claas 
– traktora Axion 800 i kosiarki 
DISCO 1100 RC. Próba trwała 8 
godzin. Rolnika wspierał zespół 
kilkunastu osób, które monito-
rowały pracę i dbały o stan ma-
szyn. Nowy rekord wynosi 141 
hektarów. To o 40 ha więcej niż 

dotychczasowy. Średnia prędkość 
podczas próby wynosiła 30km/h 
w polu i 50 km/h między polami. 
Łatwo obliczyć, że w ciągu godzi-
ny rekordzista kosił ponad 17,5 ha. 
Warto powiedzieć jeszcze nieco 
o plonie tego pokosu. Wyniósł 
5,24 t suchej masy z hektara. 

Wyniki próby zostały przesła-
ne do biura rekordów Guinessa 
w celu potwierdzenia osiągnięcia.

(pw)

Uwaga na wagę
Od czasów starożytnych dbano o to, by kupcy sto-
sowali prawidłowe miary i wagi. W ostatnich tygo-
dniach pojawiły się sygnały od rolników, którzy nie 
wierzyli w to, co powiedziano im w punktach skupu. 
Co zrobić, jeśli mamy wątpliwości, czy nasz towar jest 
ważony zgodnie z prawdą?

Skup płodów rolnych

W Polsce funkcjonują okręgo-
we urzędy miar. Jest ich dziewięć, 
w tym Okręgowy Urząd Miar 
w Bydgoszczy. Rolnik, który uwa-
ża, że w przypadku skupu jego 
towaru mogło dojść do oszustwa, 
powinien ten fakt zgłosić właśnie 
do tego urzędu. 

Każda waga używana w sku-
pach powinna mieć legalizację. 
Zazwyczaj za jej zdobycie odpo-
wiada producent. Urząd rocznie 
przeprowadza kilkanaście tysięcy 
kontroli. W 5 proc. przypadków 

dochodzi do stwierdzenia nie-
prawidłowości. Kara to mandat, 
pouczenie lub wniosek do sądu. 
W ubiegłym roku skierowano  
6 wniosków do sądu oraz wsta-
wiono 691 mandatów na kwotę 
113 tys. zł. 

Oddział w Bydgoszczy w ubie-
głym roku zasłynął z intensyw-
ności kontroli, których przepro-
wadził ponad 3 tysiące. To prawie 
dwa razy więcej niż druga w kla-
syfikacji jednostka w Warszawie. 

(pw)

Plony bez szału
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
dokonał podsumowania tegorocznych żniw. Oto jak 
wyglądały średnie zbiory według stanu na 5 sierp-
nia.

Żniwa

W powiecie golubsko-dobrzyń-
skim pszenica ozima plonowała na 
poziomie 4,5-5 ton z hektara. Jare 
odmiany miały tradycyjnie mniej-
szy plon sięgający 3,5-4 t. W przy-
padku jęczmienia rezultaty były 
podobne (4-4,5 t/ha ozimy i 3,5 -4 t/
ha jary). Z hektara rzepaku ozime-
go osiągnięto 2-3 tony, natomiast 
z jarego 1-1,5 t. 

W lipnowskim plony były nie-
co niższe. W przypadku pszenicy 
odpowiednio 3,5-4 t w odmianach 
ozimych i 2,5-3,5 t w odmianach ja-
rych. Niższe były także zbiory jęcz-
mienia. Wyniosły 3-3,2 t w odmia-
nach jarych i 2-3,5 t w odmianach 
ozimych. Niestety, ze zbiorów nie 

mogą być zadowoleni plantatorzy 
rzepaku. Ozimy plonował na po-
ziomie 1,6-2,7 tony, a jary zaledwie 
od tony do półtorej. 

Jeszcze mniej optymizmu 
przyniosły żniwa w wąbrzeskim. Tu 
z hektara pszenicy ozimej zebrano 
zaledwie od 2, do 4,5 t z hektara. To 
o połowę mniej niż w latach uro-
dzajnych. Jęczmień jary plonował 
na poziomie 1,2-4 t, a ozimy 2-5 t. 
W przypadku rzepaku ozimego 
zdarzało się zebrać zaledwie 800 
kg z hektara. Maksymalne plony 
przekraczały 3 t. Rzepak jary obro-
dził jeszcze mniej bo od 500 kg do 
2 ton. 

(pw)
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Krajowy system cyberbezpieczeństwa
PRAWO  Powstanie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC), który będzie wykrywał, zapobiegał 
i minimalizował skutki ataków naruszających bezpieczeństwo informatyczne kraju – to cel ustawy pod-
pisanej 1 sierpnia 2018 roku przez prezydenta. Nowe prawo wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia

Ustawa, która wdraża dyrek-
tywę NIS, utworzy w Polsce kra-
jowy system cyberbezpieczeń-
stwa. W jego skład wejdą m.in. 
najwięksi przedsiębiorcy z wy-
branych sektorów gospodarki 
oraz administracja rządowa i sa-
morządowa.

Ustawa nakłada obowiązki 
na operatorów usług, które mają 
kluczowe znaczenie dla utrzyma-
nia krytycznej działalności spo-
łecznej lub gospodarczej (usługi 
kluczowe). Wśród operatorów 
znajdą się największe banki, fir-
my z sektora energetycznego, 
przewoźnicy lotniczy i kolejowi, 
armatorzy, szpitale i podmioty 
tworzące w Polsce infrastruktu-
rę cyfrową.

Operatorzy 
usług kluczowych
Operatorzy usług kluczo-

wych będą zobowiązani do wdro-
żenia skutecznych zabezpieczeń, 
szacowania ryzyka związanego 
z cyberbezpieczeństwem oraz 
przekazywania informacji o po-
ważnych incydentach i ich obsługi 
we współpracy z jednym z trzech 
CSIRT (Zespołów Reagowania 
na Incydenty Bezpieczeństwa 
Komputerowego). Wymienione 
podmioty będą również zobo-
wiązane do wyznaczenia osoby 
odpowiedzialnej za cyberbezpie-
czeństwo świadczonych usług, 
obsługi i zgłaszania incydentów 
oraz udostępniania wiedzy na 
temat cyberbezpieczeństwa.

Wymaganiami z zakresu 
cyberbezpieczeństwa zostaną 
także objęci dostawcy usług cy-
frowych, czyli internetowe plat-
formy handlowe, usługi przetwa-
rzania w chmurze i wyszukiwarki 
internetowe. Z racji międzynaro-
dowej specyfiki tych podmiotów, 
obowiązki dla dostawców usług 
cyfrowych będą objęte zharmo-
nizowanym na poziomie UE reżi-
mem regulacyjnym.

Krajowy System 
Cyberbezpieczeństwa
Kwestia cyberbezpieczeń-

stwa dotyka wielu aspektów, 
zagrożeń zarówno cywilnych 
jak i wojskowych, potrzeby za-
angażowania różnych organów 
administracji rządowej i służb. 

Dlatego też w ustawie przewi-
dziano różnorodne rozwiązania, 
określono zadania i wskazano 
podmioty odpowiedzialne za ich 
realizację.

Do krajowego systemu cy-
berbezpieczeństwa, poza opera-
torami, będą włączone organy 
administracji publicznej, a także 
przedsiębiorcy telekomunikacyj-
ni – w sposób zharmonizowany 
z istniejącymi uregulowaniami 
w tym zakresie. System zarzą-
dzania cyberbezpieczeństwem 
w Polsce obejmie zarówno po-
ziom roboczy (Zespół ds. Obsłu-
gi Incydentów Krytycznych), jak 
i instytucjonalny (Pełnomocnik 
Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa 
oraz Kolegium ds. Cyberbezpie-
czeństwa).

Nadzór i wymiana 
informacji
Ustawa wskazuje organy 

właściwe ds. cyberbezpieczeń-
stwa, odpowiedzialne za spra-
wowanie nadzoru wobec opera-
torów usług kluczowych i usług 
cyfrowych. Każdemu sektorowi 
określonemu w załączniku został 
przydzielony organ właściwy, 
zgodnie z działami administracji 
rządowej.

Ustawa przewiduje również 
utworzenie pojedynczego punk-
tu kontaktowego ds. cyberbez-
pieczeństwa. Będzie on prowa-
dzony przez ministra właściwego 
do spraw informatyzacji, który 
ma odpowiadać za wymianę in-
formacji na poziomie kraju oraz 
współpracę na poziomie Unii Eu-

ropejskiej.
Obsługa incydentów 
i CSIRT
Ustawa przyjęła federacyjny 

model obsługi incydentów, gdzie 
podmioty krajowego systemu 
będą zgłaszały incydenty do wła-
ściwego CSIRT. Rolę CSIRT przy-
jęły na siebie Agencja Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego (CSIRT 
GOV), Naukowa i Akademicka 
Sieć Komputerowa - Państwowy 
Instytut Badawczy (CSIRT NASK) 
oraz resort obrony narodowej 
(CSIRT MON). Będą one współ-
pracować ze sobą, z organami 
właściwymi do spraw cyberbez-
pieczeństwa, ministrem właści-
wym do spraw informatyzacji 
oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. 
Cyberbezpieczeństwa. Razem za-
pewnią spójny i kompletny sys-
tem zarządzania ryzykiem na 
poziomie krajowym, realizując 
zadania na rzecz przeciwdziała-
nia zagrożeniom cyberbezpie-
czeństwa o charakterze ponad-
sektorowym i transgranicznym, 
a także zapewniając koordynację 
obsługi zgłoszonych incydentów.

Podmioty wchodzące w skład 
krajowego systemu cyberbezpie-
czeństwa utworzą spójny system 
pozwalający na podejmowanie 
różnorodnych i skutecznych 
działań zarówno przeciwdziała-
jących zagrożeniom, jak i zapew-
niających skuteczne reagowanie 
w przypadku pojawienia się ta-
kich zagrożeń.

Ministerstwo Cyfryzacji
fot. pixabay/ilustracyjne

Egzotyczne wakacje? Bądź czujny!
W ostatnich latach zatrzymano wielu Polaków narkokurierów. Jest to efekt dzia-
łalności gangów, których ofiarami stają się coraz częściej polscy turyści. 

Podróże

Przemytnicy znajdują swo-
je ofiary w restauracjach oraz 
hotelach. Nawiązują znajomość, 
a potem proszą o przewiezienie 
przez granicę paczki albo pod-
rzucają narkotyki do bagażu. 
W ten sposób ofiarami gangów 
narkotykowych staje się rocznie 
co najmniej pół tysiąca Polaków. 

Zagrożenia karne
Zgodnie z art. 55 ust. 1 usta-

wy o przeciwdziałaniu narkoma-
nii, kto wbrew przepisom usta-
wy dokonuje przywozu, wywozu, 
wewnątrzwspólnotowego naby-
cia, wewnątrzwspólnotowej do-
stawy lub przewozi przez tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub terytorium innego państwa 
środki odurzające, substancje 
psychotropowe lub słomę ma-
kową, podlega grzywnie i karze 
pozbawienia wolności do lat 5. 

Konsekwencje 
w innych krajach
Władze Kolumbii systema-

tycznie zaostrzają kary za prze-
stępstwa związane z przemytem 
narkotyków. Zgodnie z przepi-
sami aktualnie obowiązujące-
go kodeksu karnego, przemyt 
kokainy w ilości między 100 g 
a 2000 g zagrożony jest karą 
bezwzględnego pozbawienia 
wolności w wymiarze od 6 do  
8 lat oraz karą grzywny w wyso-

kości ponad 50 tys. USD. Złago-
dzenie kary w postaci zwolnienia 
warunkowego (bez możliwości 
opuszczenia Kolumbii), możliwe 
jest po odbyciu 2/3 zasądzonej 
kary. Biorąc pod uwagę trudne 
warunki panujące w zakładach 
karnych, niezbędna jest stała 
pomoc finansowa i materialna 
ze strony rodziny. Ze względu na 
brak umowy o wzajemnym wy-
konywaniu wyroków w sprawach 
karnych, obywatele polscy skaza-
ni za przestępstwa narkotykowe 
na terenie Kolumbii, nie mogą 
odbywać wyroków w Polsce. 

Kraje, w których za przemyt 
narkotyków skazuje się turystów 

JAk nie stAć się OfiARą PRzemytnikóW:
• nie należy zostawiać swoich bagaży bez dozoru w miejscach publicz-
nych; 

• nie należy powierzać swoich bagaży osobom obcym; 

• nie należy przyjmować od osób nie w pełni zaufanych żadnych rze-
czy w celu przewiezienia przez granicę i przekazania ich później osobom 
trzecim; 

• należy zabezpieczać bagaż, żeby nie było do niego łatwego dostępu 
np. zamykać walizki na kluczyki; 

• w czasie kontroli granicznej należy szczególnie pilnować walizek, aby 
uniknąć ich celowej podmiany; 

• warto stosować zasadę ograniczonego zaufania wobec wyjątkowo 
atrakcyjnych ofert wyjazdu za granicę; 

• najważniejsze: zgłaszać funkcjonariuszom policji, Służby Celno-Skarbo-
wej lub Straży Granicznej każdą próbę wykorzystania do przewiezienia 
podejrzanych pakunków

na karę śmierci: Tajlandia, Chiny, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie, 
Indonezja, Malezja czy Wietnam. 
To również kraje, które odwie-
dza coraz więcej Polaków. MSZ 

ostrzega o bardzo surowych ka-
rach dla obcokrajowców zatrzy-
manych z narkotykami.

Służba Celno-Skarbowa
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Obyczaje 

Odwiedź wioski tematyczne
W naszym województwie działa kilkanaście wiosek tematycznych, czyli nowo-
czesnych projektów promujących turystykę w małych miejscowościach i wsiach. 
Można w nich między innymi wypiekać chleb czy wcielić się w rolę zielarza.

 Lipno
 W piątek 31 sierpnia w parku miejskim w Lipnie odbędzie się 

kolejna edycja festiwalu Lipa. Część konkursowa rozpocznie się 
o 15.00, a o 19.00 wystąpią gwiazdy – Drunk Riders i Mikromusic. 
Wrocławski zespół działa na rynku muzycznym już od ponad 15 lat. 
Został założony przez wokalistkę Natalię Grosiak i gitarzystę Dawi-
da Korbaczyńskiego. Grupa nagrała takie utwory jak: „Bezwładnie”, 
„Takiego chłopaka” czy „Krystyno”. Wstęp wolny.

 Golub-Dobrzyń
 W niedzielę 12 sierpnia o 10.00 na Zamku Golubskim rozpocz-

nie się 51. Toruńska Wystawa Psów Rasowych. Wstęp wolny.
 Wąbrzeźno
 W piątek 10 sierpnia o 16.00 na wzgórzu zamkowym w Wą-

brzeźnie rozpocznie się festyn rycerski. Uczestnicy będą mogli zo-
baczyć specjalnie przygotowany na tę okazję pokaz broni i mody 
średniowiecznej, pojedynki rycerskie prawdziwymi pistoletami 
czarnoprochowymi, wystrzały artyleryjskie, potyczki rycerskie czy 
pokaz wybijania monet – informuje Wąbrzeski Dom Kultury. Nie 
zabraknie również gier i zabaw plebejskich, warsztatów rękodziel-
niczych i degustacji średniowiecznych przysmaków. Zwieńczeniem 
spotkania przygotowanego dla miłośników kultury średniowiecz-
nej będzie spacer historyczny z regionalistą Pawłem Beckerem pn. 
„Wąbrzeźno w czasach świetności zamku Biskupów Chełmińskich”. 
Organizatorzy opowiedzą też o tajemnicach, które kryje wąbrzeski 
zamek. Wstęp jest bezpłatny. 

 12 sierpnia po raz czwarty Wąbrzeski Dom Kultury zorganizuje 
Przegląd Kapel Podwórkowych. Gwiazdą wieczoru będzie grupa di-
sco polo – Milano. 

 W sobotę 18 sierpnia o 19.30 na pl. Jana Pawła II odbędzie się 
„Muzyczne Popołudnie”. Wystąpią Molekuły, Starting Over oraz 
inne, lokalne zespoły. Wstęp wolny. 

 20 sierpnia o godz. 11.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury będzie 
można obejrzeć przedstawienie teatralne pt. „Złota kaczka”. Wy-
konawcami spektaklu są aktorzy teatru Krak-Art z Krakowa. Tym 
razem dzieci będą mogli zobaczyć losy Szewczyka, który stał się bo-
gaty za sprawą złotej kaczki. Młodzi widzowie dowiedzą się, że bo-
gactwo szczęścia nie daje, jeśli nie można się nim dzielić z innymi. 
Tradycyjnie już ciekawa sceneria, kostiumy i czynny udział dzieci 
w teatrzyku sprawią, że będzie to zaczarowana podróż do krainy 
bajek. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. 
w godz. 12.00-16.00.

 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci, które ukończyły 7 lat, 
do udziału w drugiej edycji bezpłatnych warsztatów tematycznych. 
Od 20 sierpnia w godz. 11.00-13.00 na zainteresowanych czekają 
animatorzy. Zapisy osobiście w Dziale Animacji Kultury WDK (wy-
magane wypełnienie karty zgłoszenia). Liczba miejsc ograniczona! 
Informacje pod numerem telefonu 56 688 17 27, wew. 24. 

 W dniach 23-26 sierpnia planowany jest Miejski Plener Malarski 
organizowany przez Wąbrzeski Dom Kultury. Zwieńczeniem trzy-
dniowego spotkania przy sztalugach, prowadzonego przez arty-
stę malarza Andrzeja Sobczyka, będzie wystawa. Osoby chętne do 
wzięcia udziału w plenerze powinny skontaktować się z Działem 
Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24 lub 535 436 071. 
Koszt wynosi 30 zł od osoby. Organizator zapewnia farby akrylowe. 
W pozostałe akcesoria, tj. medium akrylowe, bloki malarskie, palety 
płaskie do rozrabiania farb, pędzle płaskie syntetyczne o nr 5,8,10 
oraz podobrazia malarskie, uczestnicy zaopatrują się we własnym 
zakresie. Zgłoszenia są przyjmowane do 9 sierpnia.

 Rypin
 W sobotę 25 sierpnia na placu przy ul. Nowy Rynek w Rypinie 

zagrają rockowe kapele, w ramach szóstej edycji festiwalu „Ri�  Ma-
ster”. Gwiazdą wieczoru będzie Leniwiec. Zespół pochodzi z Jeleniej 
Góry. Wykonuje muzykę z pogranicza punk-rocka, reggae i ska. Gru-
pa wylansowała takie przeboje jak: „Piosenka dla zapowietrzonego” 
czy „Droga”. W 2013 roku ukazał się album „Rozpaczliwie wolny”, 
w którym muzycy wykorzystali teksty Edwarda Stachury. Dorobek 
Leniwca zamyka krążek „Raj” z 2016 roku. 

 Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Filmów Ama-
torskich „Stopklatka”. Konkurs adresowany jest przede wszystkim 
do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych, studentów oraz pozostałych miłośników amatorskiego filmo-
wania. 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, na-
leży nadsyłać do 27 sierpnia na adres: Rypiński Dom Kultury, ul. 
Warszawska 8, 87-500 Rypin. Można zgłosić maksymalnie dwie pro-
dukcje. Organizatorzy przewidzieli pulę nagród finansowych i rze-
czowych. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Kosmiczny festiwal 
WYDARZENIA  W dniach 20-23 września w Rypinie zosta-
nie zorganizowany festiwal „Rypin na Marsie”. Na gości czeka 
mnóstwo atrakcji

– Dzięki wykorzystywaniu 
nieoczywistego potencjału tury-
stycznego danej miejscowości, 
poprzez całkowicie oddolne ini-
cjatywy, twórcy wiosek tema-
tycznych w innowacyjny sposób 
przyczyniają się do rozwoju wsi 
i aktywizacji ich mieszkańców– 
mówi marszałek Piotr Całbecki.

Dwie wioski tematyczne 
działają w powiecie golubsko-
dobrzyńskim. Pierwsza z nich 
– „Nocy i Dni” znajduje się 
w Płonnem w gminie Radomin. 

Nawiązuje ona do pobytu w tej 
miejscowości Marii Dąbrowskiej. 
We wsi znajduje się Izba Pamięci 
Marii Dąbrowskiej – gromadząca 
pamiątki po pisarce, pozostałości 
zabytkowego pałacu otoczone-
go parkiem dworskim, Góra Mo-
drzewiowa – na której Dąbrow-
ska pisała i malowała. W wiosce 
organizowane jest między innymi 
„Serbinowskie Żniwobranie” na-
wiązujące do najsłynniejszej po-
wieści Dąbrowskiej. Kontakt pod 
numerem telefonu 731 719 230. 

W Macikowie działa Wieś Ma-
ciejowskiej Duszy. Temat prze-
wodni nawiązuje do lokalnego 
podania o kowalu Macieju i gęsia-
reczce Zosi. Odwiedzający poznają 
gatunki ziół i ich lecznicze działa-
nie. W ramach zajęć rękodzielni-
czych uczestnicy mogą przygo-
tować obraz wyklejany ziarnami, 
ozdobić pisankę lub gipsową gą-
skę. Na dzieci czekają też zabawy 
ruchowe. Kontakt pod nr. tel. 533 
656 800.

(ToB)

Skąd pomysł na taki festi-
wal? – W 1976 roku Międzyna-
rodowa Unia Astronomiczna za-
decydowała, że jeden z kraterów 
na Czerwonej Planecie będzie 
nosił nazwę naszego miasta – 
Rypin – tłumaczy burmistrz Pa-
weł Grzybowski. – Jeszcze tylko 
trzy miasta polskie mają swoje-
go bliźniaka na Marsie: Grójec, 
Puławy i Puńsk. Dlaczego Ry-
pin trafił na Marsa? To zasługa 
naszej spółdzielni mleczarskiej 
ROTR, produkującej tak wyborne 
produkty mleczarskie – ekspor-
towane swego czasu w wielkich 
ilościach na zachód Europy – że 
aż urzekły komisję NASA. 

Event artystyczno-naukowy 
swą pieczą objęła znana i ce-
niona w całej Europie profesor 
nadz. UAP dr hab. Marta Smo-
lińska. Organizatorzy przygoto-

wali szeroki wachlarz atrakcji, 
wśród których znajdzie się wiele 
ciekawych propozycji zarówno 
dla dzieci, jak i dorosłych mię-
dzy innymi: wernisaż wystawy 
Rypin na Marsie, w ramach któ-
rego pokazane zostaną prace 
nie tylko zawodowych artystów 
polskich i zagranicznych (takich 
jak: Lidia Kot, Anna Królikie-
wicz, Michał Kałużny – astrofo-
tografia, Anne Peschken i Marek 
Pisarsky), ale i przedszkolaków, 
wychowanków lokalnego domu 
dziecka; pokaz filmów animo-
wanych wykonanych pod okiem 
Magdaleny Bryll, wystawa astro-
fotografii pracowników tutejszej 
astrobazy, astrofotografa ama-
tora – Małgorzaty Gołębiew-
skiej oraz guru polskiej gałęzi 
tej dziedziny fotografii, czyli Mi-
chała Kałużnego. 

Na placu imprezowym przy 
ul. Nowy Rynek stanie autor-
ska rzeźba Lidii Kot, a po całym 
mieście podróżować będzie wę-
drująca boja zbierająca przekazy 
na Marsa. Wielką atrakcją będzie 
pieczenie krateru marsjańskie-
go, nawiązującego strukturą 
do powierzchni Czerwonej Pla-
nety. Pokazy filmów, warszta-
ty z astrofotografii pod okiem 
Michała Kałużnego, warsztaty 
z Wojciechem Ulmanem w za-
kresie specjalnych efektów fil-
mowych - to kolejne z atrakcji 
przeznaczonych dla sympaty-
ków kosmosu. 

Szczegółowy, godzinowy 
program festiwalu w kolejnym 
wydaniu naszego tygodnika. 

(ToB)
fot. UM Rypin
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06:00 Elif

06:00 Elif odc. 297 - serial
06:55 Mosty Ameryki. Historia 
 Rudolfa Modrzejewskiego 
 odc. 2 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny na rafi e koralowej 
 - fi lm 
09:05 Ranczo odc. 18 s. 2 - serial 
10:05 Komisarz Alex odc. 83 s. 7 
 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 2 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes  rolniczy
12:25 Agropogoda 
12:30  rolniczy  
12:45 Jezioro Bodeńskie - ostoja 
 dzikiej przyrody fi lm
13:50 Elif odc. 298 - serial 
14:40 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 13 - serial 
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 159 - serial 
17:00 Teleexpress
17:18 Pogoda
17:25 Tour de Pologne 
17:30 Tour de Pologne 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:28 Tour de Pologne - kronika
20:30 Leśniczówka odc. 14 - serial 
21:00 Sprawa dla reportera 
22:00 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 9
22:30 Ojciec Mateusz 
 odc. 204 s. 16 - serial
23:25 Ocaleni odc. 20
00:25 Wojsko-polskie.pl 
00:50 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
 odc. 11 - serial

05:10 Ukryta prawda odc. 301 - serial 

06:10 Szpital odc. 375 - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 94 - serial 

08:05 Brzydula odc. 13 - serial 

08:40 Brzydula odc. 14 - serial 

09:15 Magda M. odc. 13 s. 3 - serial 

10:15 Mango -Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 650 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 95 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska   

 odc. 549 - serial 

14:55 Szpital odc. 376 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 5 - serial

16:50 Dr House odc. 5 s. 4 - serial 

17:50 Brzydula odc. 15 - serial 

18:25 Brzydula odc. 16 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 651 - serial 

20:00 Billy Madison - komedia

21:55 Lucyfer odc. 5 - serial

22:55 Rush odc. 6 - serial 

23:55 Zombikalipsa - horror 

01:55 Moc magii odc. 214

06:00 Spadkobiercy odc. 20
07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 23 - serial
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 24 - serial
08:00 Drużyna A odc. 18 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial
10:00 Na patrolu odc. 29 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 30 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 19 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 109 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 177
15:00 Esmeralda odc. 86
16:00 Esmeralda odc. 87
17:00 Esmeralda odc. 88
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 412 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 413 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 196 - serial
21:05 Parasol bezpieczeństwa 
 - komedia
23:00 Operacja Terror - thriller 
00:50 Anthony Bourdain: 
 Bez rezerwacji odc. 12 - serial
01:50 Zagadkowe zgony odc. 10
  - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 4

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 14 - serial 

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 7 s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 7 s. 10 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 8 s. 10 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 34 - serial 

14:00 Zbuntowany anioł odc. 7

15:00 Zbuntowany anioł odc. 8

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 9 s. 10 - serial

17:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 10 s. 10 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 17 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 18 - serial 

20:00 Boski żigolo w Europie - komedia 

21:30 Wielki Stach - komedia

23:50 Kabaretobranie 2017, czyli IX  

 Zielonogórska Noc Kabaretowa  

 odc. 3

01:00 Dyżur odc. 1

08:00 Dezerterzy odc. 81

08:30 Informacje kulturalne 

08:50 Niemcy - dramat

11:00 Przeprowadzki odc. 4 - serial 

12:05 Przeprowadzki odc. 5 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1314

13:25 Ceremonia pogrzebowa  - dramat

15:05 Wesoła noc smutnego  

 biznesmena - nowele

15:50 Znaki czasu 

16:30 Anioł dziwnych przypadków  - fi lm

16:55 U pana Boga za piecem  

 - komedia 

18:45 W piątą stronę świata 

 odc. 1 - serial 

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Cień Archanioła - spektakl 

21:30 Ringo Kid - western 

23:35 Scena klasyczna odc. 22

00:20 Dziennik fi lozofa odc. 123

06:50 Był taki dzień odc. 649
06:55 Ślady odc. 2 - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 65
08:35 Tańczący z naturą 
 odc. 21 s. 2 - serial
09:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 3 - serial 
10:10 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 9
10:35 Podróże z historią odc. 9 s. 1
11:10 Flesz historii  
11:30 Życie po radziecku odc. 2 - serial
12:00 Wybaczyć wszelkie zło - fi lm 
13:00 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 70
14:30 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 30 - serial
15:10 Jedwabny szlak odc. 1 - serial
16:15 Historia Polski 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 29
17:40 1920. Wojna i miłość 
 odc. 4 - serial
18:30 Koło historii odc. 49
19:00 Sensacje XX wieku odc. 77
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Opowieść o Indiach odc. 3 - fi lm 
21:40 Wojenne dziewczyny 
 odc. 3 - serial
22:40 Spór o historię odc. 89
23:15 Historie prawdziwe odc. 3
23:50 Historie prawdziwe odc. 4
00:35 Życie Kamila Kuranta 
 odc. 1 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Na zdrowie  
09:20 Biblia. Natchnione przez Boga  
 słowo odc. 3
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial 
11:35 Przyroda i ludzie 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Święty na każdy dzień 
14:00 Kod Genesis - dramat
15:35 Wakacje z Chopinem - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat 
16:35 Porady medyczne Bonifratrów 
17:00 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”
17:05 Syria 
17:25 Kartka z kalendarza 
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie  
 Warszawskie  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:30 Superksięga odc. 22 s. 2 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Fryderyk Chopin i jego muzyka  
 odc. 10
22:30 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat 
23:00 Słuszna walka 

05:55 Na dobre i na złe odc. 692 
 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 22 s. 2
07:20 Makłowicz w podróży odc. 148
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 131
11:25 Rodzinka.pl odc. 206 s. 10
 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1876 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 12
13:55 Zmiennicy odc. 13 - serial 
14:55 Postaw na milion 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 55 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 133 s. 6 - serial 
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 17 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1876 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1877 
 - serial 
20:40 Mistrzostwa Europy w Berlinie  
 Lekkoatletyka
20:50 Mistrzostwa Europy w Berlinie  
 Lekkoatletyka
22:15 Kapitan Alatriste - fi lm
00:45 Kontakt odc. 6 - serial

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 984 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 985 - serial
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 8
09:30 Szkoła odc. 340 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 598 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 8
12:30 19+ odc. 254 - serial 
13:00 19+ odc. 255 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 990 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 4
16:00 Szkoła odc. 341 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 9 
18:00 Ukryta prawda odc. 599 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5397
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej odc. 2728 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 102
21:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 16
22:30 Wyrolowani - komedia 
00:40 Bodyguard - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:45 Trudne sprawy odc. 566 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 588 - serial 
09:15 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 589 - serial 
09:45 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 96 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 709 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 220 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 617 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 43 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 672 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3691  
16:35 Gliniarze odc. 162 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 44 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 17 - serial 
20:00 Moja dziewczyna wychodzi 
 za mąż - komedia
22:10 To Twoja wina odc. 10 - serial
23:10 Emsi na tropie odc. 6
00:15 Bez bagażu - komedia

07:05 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 08:00 Dezerterzy 08:00 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat

07:20 Makłowicz 
w podróży 20:10 Doradca smaku 19:30 Świat według 

Kiepskich

Tom traktuje kobiety przedmiotowo. Wyjątkiem 
jest długoletnia i platoniczna przyjaźń z malarką 
Hanną. Gdy kobieta wyjeżdża służbowo do 
Szkocji, Tom uświadamia sobie, jak bardzo mu jej 
brakuje.

Danny i Wheeler pracują przy promocji napoju 
energetycznego. Za próbę odzyskania auta, 
skonfi skowanego z powodu złego parkowania, 
zostają skazani na 150 godzin prac społecznych.

„Wyrolowani”
(2008r.) TVN 22:30

„Moja dziewczyna 
wychodzi za mąż”

(2008r.) Polsat 20:00
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06:05 Elif

06:05 Elif odc. 298 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 159 - serial
07:55 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm!   
08:35 24 godziny na rafi e koralowej  
 - fi lm 
09:05 Ranczo odc. 19 s. 2 - serial 
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 84 s. 7 - serial
11:00 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 3 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes  
12:35 Agropogoda 
12:45 Czy bobry uratują Las Vegas?  
 - fi lm 
13:50 Elif odc. 299 - serial 
14:35 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!   
15:40 Leśniczówka odc. 14 - serial 
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 160 - serial 
17:00 Teleexpress
17:19 Pogoda
17:25 Tour de Pologne 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:08 Pogoda dla żeglarzy 
20:10 Alarm!  
20:25 Sport 
20:27 Tour de Pologne - kronika 
20:30 Mistrzostwa Europy w Berlinie  
 Lekkoatletyka
22:15 Big Music Quiz odc. 7
23:15 Discopoland odc. 7 - serial
23:55 Savages: ponad bezprawiem  
 - thriller 
02:15 Dwie prawdy - thriller 

05:10 Ukryta prawda odc. 302 - serial 

06:10 Szpital odc. 376 - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 95 - serial 

08:05 Brzydula odc. 15 - serial 

08:40 Brzydula odc. 16 - serial 

09:15 Magda M. odc. 14 s. 3 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 651 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 96 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 550 - serial 

14:55 Szpital odc. 377 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 - serial

16:50 Dr House odc. 6 s. 4 - serial 

17:50 Brzydula odc. 17 - serial 

18:25 Brzydula odc. 18 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 652 - serial 

20:00 Dziewczyny z drużyny III 

 - komedia 

22:10 Tombstone - western 

0:50 American Horror Story: Murder  

 House odc. 2 s. 1 - serial 

6:00 Spadkobiercy odc. 21

7:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 24 - serial

7:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 25 - serial

8:00 Drużyna A odc. 19 - serial

9:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial

10:00 Na patrolu odc. 31 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 32 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 20 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial

13:00 Galileo odc. 676

14:00 Galileo odc. 677

15:00 Esmeralda odc. 89

16:00 Esmeralda odc. 90

17:00 Esmeralda odc. 91

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 413 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 414 - serial 

20:00 Mistrz kierownicy ucieka 

 - komedia

22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 193 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 194 - serial

00:00 Larwa - fi lm

04:35 Kontrakt na miłość odc. 19
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 119 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 5
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 16 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 s. 2 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 10 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 10 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial 
14:00 Zbuntowany anioł odc. 9
15:00 Zbuntowany anioł odc. 10
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 10 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 10 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20 - serial 
20:00 13. dzielnica - fi lm
21:30 Po prostu walcz II - fi lm
23:35 Spartakus: Krew i piach 
 odc. 9 - serial
00:35 Spartakus: Krew i piach 
 odc. 10 - serial

08:00 Chuligan literacki odc. 91

08:30 Studio Kultura - rozmowy

08:50 U pana Boga za piecem 

 - komedia

10:35 Zezem odc. 7 - serial 

11:00 Przeprowadzki odc. 6 - serial 

12:05 Przeprowadzki odc. 7 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy

13:20 Prawdę mówiąc odc. 13

13:50 Tu, gdzie śpiewał Jan Kiepura  

 - koncert 

14:45 Ikony muzyki odc. 4 - serial

15:45 List - dramat

16:45 Spirala  - dramat

18:20 Videofan odc. 64

18:40 W piątą stronę świata 

 odc. 2 - serial 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 W objęciach węża - dramat

22:15 Mój przyjaciel wróg - fi lm 

23:20 Dziennik fi lozofa odc. 124

23:35 Tu, gdzie śpiewał Jan Kiepura  

 - koncert 

00:30 Ringo Kid - western

06:50 Był taki dzień odc. 650
07:00 Historia Polski 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 66
08:35 Klasztory polskie odc. 8
09:20 Wojenne dziewczyny 
 odc. 3 - serial
10:10 Tajemnice Państwa 
Podziemnego odc. 2 - serial
10:45 Podróże z historią odc. 50 s. 5
11:20 Taśmy bezpieki odc. 29
11:55 303 - fi lm 
13:05 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 77
14:30 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 31 - serial
15:10 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 1 - serial
16:15 Ślady odc. 3 - fi lm 
17:15 Żeglarze i piraci odc. 1 - serial
17:50 1920. Wojna i miłość 
 odc. 5 - serial
18:40 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 10
18:55 Sensacje XX wieku odc. 33
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL w  
 DTV odc. 27
20:30 Najdziwniejsza broń na świecie  
 odc. 5 - fi lm 
21:35 Wojenne dziewczyny 
 odc. 4 - serial
22:25 Szerokie tory odc. 45
22:55 Mój pradziad Melchior  
 Wańkowicz - fi lm 
00:05 Życie Kamila Kuranta 
 odc. 2 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 22 s. 2 - serial
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:45 Duc in altum 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial 
11:35 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 6 - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Niebieskooki Anioł - fi lm 
13:10 Święty na każdy dzień 
13:15 Piloci. Biało-czerwoni z Dęblina  
 - fi lm 
14:00 Ty idź pierwszy! - fi lm 
14:55 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
z Koronką do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 20 - serial
17:00 Boliwia odc. 7 - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela” 
19:00 Msza święta w intencji
  Ofi ar katastrofy smoleńskiej 
 w Bazylice  Archikatedralnej 
 pw. Męczeństwa św. Jana  
 Chrzciciela w Warszawie 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Pokochać Boga  - fi lm
23:35 Betafo - fi lm 

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 693 - serial 
06:55 Anna Dymna - spotkajmy się 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 159
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 132
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 207 s. 10 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1877 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 13
14:00 Coś dla Ciebie odc. 162
14:25 Makłowicz w podróży odc. 160
14:55 Postaw na milion 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 56 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 134 s. 6 - serial 
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 18 - serial 
19:35 Mistrzostwa Europy w Berlinie  
 Lekkoatletyka
20:40 W cywilu III - thriller 
22:25 CSI: Kryminalne zagadki Las  
 Vegas odc. 12 s. 15 - serial
23:20 CSI: Kryminalne zagadki Las  
 Vegas odc. 13 s. 15 - serial
00:15 Kapitan Alatriste - fi lm

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 986 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 990 - serial
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 11 s. 8
09:30 Szkoła odc. 341 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 599 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 9
12:30 19+ odc. 256 - serial 
13:00 19+ odc. 257 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 992 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 994 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 4
16:00 Szkoła odc. 342 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 10 
18:00 Ukryta prawda odc. 600 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5398
20:00 Hobbit: Pustkowie Smauga - fi lm
23:20 Oczy węża - dramat 
01:25 Kuba Wojewódzki odc. 7 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 567 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 590 - serial 

09:15 SuperPies odc. 9

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 97 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 710 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 221 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 618 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 44 - serial 

14:45 Dlaczego ja? odc. 673 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3692

16:35 Gliniarze odc. 163 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 45 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 81 - serial 

20:05 Gwiezdne wojny VI 

 - Powrót Jedi - fi lm

23:00 Umów się ze mną. Take me out  

 odc. 9

00:20 Piła - horror 

07:05 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:00 Chuligan literacki 08:05 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

11:55 Barwy Szczęścia 08:20 Doradca smaku 08:45 Malanowski 
i Partnerzy

Budowa drugiej Gwiazdy Śmierci dobiega 
końca. Siły rebeliantów przygotowują się do 
starcia z Imperium. Postanawiają podzielić się 
na dwa oddziały. Jeden ma przeprowadzić akcję 
dywersyjną na Endorze.

Hobbit Bilbo kontynuuje podróż przez Śródziemie. 
Celem wyprawy jest odzyskanie Ereboru – dawnego 
królestwa krasnoludów. Przemierzając kolejne krainy, 
zbliża się coraz bardziej do siedziby Smauga.

„Gwiezdne wojny VI – Powrót Jedi”
(1983r.) Polsat 20:05

„Hobbit: Pustkowie Smauga”
(2013r.) TVN 20:00
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06:25 Sprawa dla reportera

05:45 Weterynarze z sercem 
 odc. 29 - serial
06:25 Sprawa dla reportera
07:15 Pełnosprawni 
07:45 Rok w ogrodzie 
08:05 Rok w ogrodzie extra 
08:25 Sekundy, które zmieniły życie  
 odc. 9
08:45 Zakochaj się w Polsce odc. 80
09:15 Studio Raban odc. 38
09:45 Rodzinny ekspres odc. 42
10:10 Słodkie życie odc. 7 - serial
10:50 Janosik odc. 7- serial
11:40 Opole na bis - koncert 
12:00 Leśniczówka 
 odc. 11, 12, 13, 14 - serial
13:50 Okrasa łamie przepisy odc. 101
14:20 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? odc. 7
14:40 Komisariat odc. 26 - serial
15:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 13 - serial 
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 10 s. 1, - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Polski grill odc. 4
17:55 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 19
18:55 Opole na bis - koncert 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:07 Tour de Pologne - kronika
20:10 Mistrzostwa Europy w Berlinie 
Lekkoatletyka
20:15 Mistrzostwa Europy w Berlinie 
Lekkoatletyka
22:15 Nietykalni - komediodramat 
00:15 Życzenie śmierci V- fi lm

05:40 Ukryta prawda odc. 303 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Magda M. odc. 10 s. 3 - serial 

10:00 Brzydula odc. 9 - serial 

10:35 Brzydula odc. 10 - serial 

11:10 Brzydula odc. 11 - serial 

11:45 Brzydula odc. 12 - serial 

12:20 Brzydula odc. 13 - serial 

12:50 Brzydula odc. 14 - serial 

13:25 Strachy na psiaki - komedia 

15:10 Szczeniackie wojsko - komedia 

17:15 Czarna owca - komedia 

19:00 Footloose - komediodramat 

21:25 Rodzinny weekend - komedia 

23:40 Zabójcza broń - komedia

02:00 Moc magii odc. 216

06:00 Spadkobiercy odc. 22
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 10 - serial 
07:35 Tom i Jerry Show odc. 19 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 20 - serial
08:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 11 - serial 
08:55 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 12 - serial 
09:30 Turbo Fast odc. 10 - serial
09:55 Turbo Fast odc. 11 - serial
10:20 Dzielna Mysz odc. 6 - serial
10:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 410 - serial 
11:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 411 - serial 
12:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 412 - serial 
13:45 STOP Drogówka odc. 178
14:45 Żelazna dama - fi lm
17:00 Domy za grube miliony 
 odc. 11 - serial
18:00 Żona dla milionera odc. 11
19:00 Galileo odc. 678
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 413 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 414 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 195 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 196 - serial
00:00 Zwierz - horror 

05:40 Hotel Zacisze odc. 5 s. 2 - serial 

06:10 Hotel Zacisze odc. 6 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 71 s. 3

07:55 Szalone fabryki polskiej muzyki!  

 odc. 4

08:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 12 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 13 - serial 

10:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 14 - serial 

11:40 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 15 - serial 

12:35 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 16 - serial 

13:35 K-9: Prywatny detektyw 

 - komedia

15:30 Instrukcji nie załączono 

 - komediodramat 

17:55 Wygrane marzenia - komedia

20:00 Pan życia i śmierci - thriller 

22:35 Kula w łeb - fi lm

00:10 Legionista - fi lm

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 17 - serial 

09:05 Gwiazdy tamtych lat odc. 6

09:40 Birma - kraj poezji - fi lm 

11:20 Na skraju lasu - komedia 

13:05 Czy jest tu panna na wydaniu?  

 - komedia 

14:35 Wydarzenie aktualne 

15:30 Siedem czerwonych róż, czyli 

Benek Kwiaciarz o sobie i o innych 

 - komedia 

16:55 Jerzy Grotowski. Próba portretu  

 - fi lm 

18:10 20 000 dni na Ziemi - fi lm 

20:00 Dzieciństwo wodza - dramat

22:05 Frank Sinatra: A Man & His  

 Music+Ella+Jobim - koncert 

23:15 Polowanie - dramat

01:20 Dzieciństwo wodza  - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 651
07:00 Rosja. Podróże z Jonathanem  
 Dimblebym odc. 3 - fi lm 
08:05 Regiony z historią odc. 11
08:30 Podróże z historią odc. 50 s. 5
09:05 Znak orła odc. 7 - serial
09:40 Znak orła odc. 8 - serial
10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 2
10:45 Blok odc. 3 - serial
11:45 Polskie orlęta na pakistańskim  
 niebie - fi lm 
12:40 Sprint przez historię Przemysława  
 Babiarza odc. 18
13:10 Perły Adriatyku - fi lm
14:10 Szerokie tory odc. 53
14:40 Wielka gra odc. 98
15:45 Spór o historię odc. 90
16:30 Ochotnicy Roku Dwudziestego  
 - fi lm 
17:25 Polska i świat z historią w tle  
 odc. 83
17:50 Egipt odc. 4 - serial
18:50 Opowieść o Indiach odc. 3 - fi lm
20:00 Wojownicy czasu odc. 9
20:35 Kariera Nikodema Dyzmy 
 odc. 5 - serial 
21:35 Czas leśnych kurierów - fi lm 
22:20 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 4 - serial 
23:25 Ocenzurowane taśmy - fi lm
01:05 Lekcja martwego języka  - dramat

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
09:00 Trzeci Testament  - serial 
09:55 Izba Pamięci Pułkownika  
 Kuklińskiego 
10:00 Informacje dnia 
10:15 100 cudownych miejsc na  
 świecie  - serial 
10:30 Święty na każdy dzień 
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Jubileusz 50-lecia koronacji  
 obrazu MB Świętolipskiej 
12:50 Porady medyczne Bonifratrów  
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Pokochać Boga - fi lm
15:30 Wierzę w Boga 
15:45 Spotkania z ekologią odc. 30
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary odc. 2 - serial
17:00 Gospodarcze fi lary 
 niepodległości odc. 2
17:20 Kartka z kalendarza 
17:25 Kolory świętości 
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie  
 Warszawskie  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela” 
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego  
 Długosza 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie  - serial 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Król Dawid odc. 7 - serial
22:50 Kościuszko: Jeszcze Polska  
 zatańczy - fi lm 

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 694 - serial
06:55 Rodzinka.pl 
 odc. 208, 209 s. 10 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Pociąg do podróży odc. 1 - serial
11:00 Makłowicz w podróży odc. 161
11:35 Goryle we mgle - fi lm
14:00 Familiada 
14:30 Koło fortuny 
15:10 XV Mazurska Noc Kabaretowa -  
 Mrągowo 2013 
16:20 Rodzinka.pl 
 odc. 210 s. 11 - serial
16:50 Słowo na niedzielę 
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 704 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy
18:40 Postaw na milion 
19:35 Lajk! odc. 8
19:55 Kocham Cię, Polsko!
  - rozgrzewka  
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 130
21:35 La La Poland odc. 7
22:30 IX Płocka Noc Kabaretowa 2015  
 odc. 1, 2
00:30 Gang dzikich wieprzy - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 3 s. 9

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 15

11:00 Na Wspólnej odc. 2725 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2726 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2727 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2728 - serial

12:50 Złodzieje odc. 2 s. 2

13:30 MasterChef Junior odc. 7 s. 3

15:00 Druga twarz odc. 4 s. 2

16:00 Dorota inspiruje odc. 4

17:00 Projekt Lady odc. 12 s. 3

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 16

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5399

20:00 Bodyguard - fi lm

22:45 Dzień dobry TV - komedia 

01:05 Starcie tytanów  - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:30 Ultrapies - komedia 

09:15 My3 odc. 38

09:45 My3 odc. 40

10:15 Ewa gotuje odc. 306

10:50 Krzyżacy - fi lm 

14:35 Jaś Fasola odc. 10 s. 1 - serial 

15:10 Jaś Fasola odc. 13 s. 1 - serial 

15:50 Joker odc. 55

16:50 Joker odc. 56

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 91

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 92

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich odc. 

82 - serial 

20:10 Księga dżungli - fi lm

22:35 Znaki - thriller 

00:50 Chirurdzy odc. 94 - serial 

08:55 Magda M. 13:45 STOP Drogówka 08:55 Lombard. Zycie pod 
zastaw

13:05 Czy jest tu panna na 
wydaniu ?

10:15 Okrasa łamie 
przepisy

14:30 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:15 Ewa gotuje

W laboratorium doktora Barsinistera dochodzi 
do wypadku, w wyniku którego niepozorny 
pies zaczyna mówić ludzkim głosem. Dzięki 
tajemniczej substancji z gabinetu doktora zyskuje 
także niezwykłą moc.

Ukazana przez pryzmat wspomnień starej 
i schorowanej Margaret Thatcher opowieść o byłej 
brytyjskiej premier i cenie, jaką przyszło jej zapłacić 
za przebywanie na szczytach władzy.

„Żelazna dama”
(2011r.) TV 4 14:45

„Ultrapies”
(2007r.) Polsat 07:30
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05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3318
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Discopoland odc. 8 - serial
09:15 Ziarno odc. 667
09:45 Weterynarze z sercem 
 odc. 30 - serial
10:15 Słodkie życie odc. 8 - serial
10:45 Janosik odc. 8 - serial
11:35 Sekrety mnichów odc. 26
11:55 Między ziemi  ą a niebem 
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:55 Szpiedzy wśród zwierząt 
 odc. 4 - serial
14:00 Sonda 2 odc. 84
14:30 Miasteczko
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 11 s. 1 - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz odc. 8
18:40 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:08 Tour de Pologne
20:15 Mistrzostwa Europy w Berlinie  
 Lekkoatletyka
22:20 Pensjonat nad rozlewiskiem  
 odc. 9 - serial
23:20 Rosa: Duchy przeszłości 
 odc. 4 - fi lm
01:00 Bejbi Blues

06:00 Spadkobiercy odc. 23

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

odc. 11  - serial 

07:35 Turbo Fast odc. 10  - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 21  - serial

08:35 Tom i Jerry Show odc. 20  - serial

08:55 Królowa śniegu odc. 12 - fi lm

10:50 Galileo odc. 677

11:50 Galileo odc. 678

12:50 Wielka draka w chińskiej dzielnicy 

- fi lm

14:55 Mecenas Lena Barska odc. 

13  - serial 

15:55 Mecenas Lena Barska odc. 

14  - serial 

16:55 Mistrz kierownicy ucieka - 

komedia

 19:00 Galileo odc. 679

20:00 Champion II - fi lm

22:00 Naznaczony - horror 

00:15 STOP Drogówka odc. 178

05:20 Niesamowite! odc. 20  - serial 

06:15 Magnum odc. 10 s. 7  - serial

07:00 Skorpion odc. 13  - serial

07:55 Skorpion odc. 14  - serial

08:50 Flash odc. 4 s. 2  - serial

09:40 Wojciech Cejrowski. Boso -  

 Ziemia Święta odc. 5, 6, 7

11:25 Kochany urwis II - komedia 

13:15 Najpiękniejsze baśnie braci  

 Grimm  - fi lm

14:30 Najpiękniejsze baśnie braci  

 Grimm odc. 11 s. 2 - fi lm

15:45 Matylda - fi lm

17:45 Rycerze z Szanghaju - komedia

20:00 Król Artur - fi lm

22:25 Ostatni Mohikanin - dramat 

00:40 Uwikłana odc. 10 s. 2  - serial

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 18  - serial 

09:05 Ocaleni przez Chopina - fi lm

10:10 Trzeci punkt widzenia odc. 249

10:40 Droga odc. 3  - serial 

11:50 Niedziela Barabasza - nowele

12:30 Duże zwierzę - fi lm

13:55 Niewidzialny człowiek - horror 

15:35 Chuligan literacki odc. 92

16:10 X Międzynarodowy Konkurs  

 Dyrygentów im. Grzegorza  

 Fitelberga - Su-Han Yang 

17:00 Pomniki historii odc. 10  - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

18:10 Majewska - Korcz okrągłe 31 lat 

19:10 „Dopóki śpiewam”. 

 Alicja Majewska 

20:00 Anatomia zła - thriller 

22:05 Scena alternatywna odc. 53

22:40 Trzeci punkt widzenia odc. 249

23:20 Werka - fi lm 

00:20 Katie Melua Plays Avo Session  

 - koncert 

08:05 Święty Augustyn odc. 2  - serial

08:50 Powstanie Warszawskie 

 dzień po dniu odc. 12

09:10 Doktor Ewa odc. 6  - serial 

10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 3

10:35 Wszystkie kolory świata 

 odc. 17  - serial

11:40 Największe oblężenia  

 średniowiecza odc. 6  - serial

12:35 Wielkie widowiska natury 

 odc. 4  - serial

13:40 Szerokie tory odc. 83

 14:20 Złota maska - melodramat 

15:50 Żółta bluzka ze spadochronu  

 - fi lm 

16:20 Wielka gra odc. 145

17:20 Ex libris  

17:45 Egipt odc. 5  - serial

18:50 Najdziwniejsza broń na świecie  

 odc. 5 - fi lm

19:50 Jasminum  - fi lm

21:50 Blok odc. 4  - serial

22:50 Na plebanii w Wyszkowie 1920  

 - fi lm 

00:20 Kulisy II wojny światowej 

 odc. 4  - serial 

08:00 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień 
08:30 Gospodarcze fi lary   
 niepodległości odc. 2
08:50 W Solankowej Dolinie   - serial 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza 
09:30 Msza Święta z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela” 
10:40 Nowe parki transgraniczne  
 Afryki Południowej 
 - Park Narodowy 
 Krügera - fi lm 
11:15 Święty Franciszek i Klara - fi lm 
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym  
 Franciszkiem 
13:30 Papież Polak do Rodaków  
 - serial 
14:25 Święta Klara - roślinka św.  
 Franciszka - fi lm 
15:20 Ludzie drogi - fi lm 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze  - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina   - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie  - serial 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia  
21:40 Cuda Jezusa  - serial
22:35 Kartka z kalendarza  
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy - z daleka  
 widać lepiej
23:30 Kalwaryjskie dróżki 

05:30 Koło fortuny
06:05 Na dobre i na złe 
 odc. 695 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1372 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Pociąg do podróży 
 odc. 2 - serial
10:45 Podwodna planeta 
 odc. 3 - serial
11:45 Winnetou. Nowy świat 
 odc. 1 - serial
14:00 Familiada 
14:30 Koło fortuny 
15:15 Kocham Cię, Polsko! odc. 131
16:40 Kocham cię, Polsko!
16:50 Bake off - Ale przepis 
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 705 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Rodzinka.pl 
 odc. 211 s. 11 - serial
19:00 Mistrzostwa Europy w Berlinie  
 Lekkoatletyka
19:10 Mistrzostwa Europy w Berlinie  
 Lekkoatletyka
20:20 Gang dzikich wieprzy - komedia 
22:05 The Good Doctor 
 odc. 9,10  - serial
23:50 Miłość bez końca - 
komediodramat 
01:45 Goryle we mgle  - fi lm

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 23 s. 2

08:25 Akademia ogrodnika odc. 23

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 16

11:00 Dorota inspiruje odc. 5

12:00 Co za tydzień odc. 862

12:50 Naga broń Komedia 

14:40 Hobbit: Pustkowie Smauga - fi lm

18:00 Ugotowani odc. 10 s. 13

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5400

20:00 Starcie tytanów - fi lm

22:15 Obecność - horror 

00:35 Sekrety lekarzy odc. 12 s. 4

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

informacyjny 

07:30 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

odc. 7  - serial 

08:05 Megamocny i guzik zagłady - fi lm

08:35 Aladyn  - fi lm

10:35 Gwiezdne wojny VI - Powrót 

Jedi - fi lm

13:25 Nowa księga dżungli - fi lm

15:50 W rytmie serca odc. 19  - serial 

16:50 W rytmie serca odc. 20  - serial 

17:50 Nasz nowy dom odc. 57

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Słoneczna stacja odc. 10

20:05 XXII Rybnicka Jesień Kabaretowa  

 - Ryjek 2017

23:05 Bezwstydny Mortdecai - komedia

01:25 Dzień, w którym zatrzymała się  

 Ziemia - fi lm

05:40 Ukryta prawda odc. 304  - serial 

06:40 Mango – Telezakupy

08:45 Magda M. odc. 12 s. 3  - serial 

09:45 Brzydula odc. 15  - serial 

10:20 Columbo odc. 2  - serial

12:05 Columbo odc. 3  - serial

13:50 Dziewczyny z drużyny III - komedia 

15:55 Beethoven IV - komedia 

17:55 High School Musical - komedia 

20:00 Święty - fi lm

22:30 Wszystko stracone - fi lm

00:40 Lucyfer odc. 5  - serial

10:20 Columbo 10:50 Galileo

09:40 Wojciech Cejrowski. 
Boso

10:45 Droga 10:00 Okrasa łamie 
przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 07:30 Jeźdźcy smoków

Księżniczka Elżbieta udaje się w podróż, by poślubić 
księcia Leopolda. Po drodze jedna z pokojówek 
namawia ją, aby zamieniły się rolami. Księżniczka 
zostaje służącą, pokojówka – przyszłą panną młodą.

Hades marzy o odebraniu Zeusowi mocy i przejęciu 
kontroli nad Ziemią. Grecki heros Perseusz 
postanawia poprowadzić wyprawę do krainy 
umarłych, by pokonać boga śmierci i ocalić świat 
przed chaosem.

„Starcie tytanów”
(2010r.) TVN 20:00

„Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm”

(2009r.) TV Puls 14:30
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06:05 Elif

5:30 Telezakupy
6:05 Elif odc. 299 - serial
7:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 160 - serial
7:50 Agropogoda
8:00 Wiadomości
8:10 Pogoda poranna
8:15 Alarm!
8:35 24 godziny w Himalajach. 
 Walka o przetrwanie - fi lm
9:05 Ranczo odc. 20 s. 2 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 85 s. 7- serial
11:00 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 4 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes Magazyn rolniczy
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Szpiedzy wśród zwierząt 
 odc. 4 - serial
13:50 Elif odc. 300 - serial 
14:40 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Komisariat odc. 27 - serial
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 161 - serial 
17:00 Teleexpress
17:18 Pogoda
17:25 Polski grill odc. 5
17:55 Korona królów odc. 55, 56 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! Magazyn reporterów
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 15 - serial 
21:00 Rolnik szuka żony odc. 6 s. 4
22:00 Midnight Sun odc. 4- serial
23:05 Bez tożsamości odc. 9 - serial 
23:50 Więzienie. Piekło na ziemi 
 odc. 2- serial 
0:50 Rosa: Duchy przeszłości 
 odc. 4 - fi lm

05:10 Ukryta prawda odc. 305  - serial 

06:10 Szpital odc. 377  - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 96  - serial 

08:05 Brzydula odc. 17  - serial 

08:40 Brzydula odc. 18  - serial 

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

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 652  - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 97  - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 551  - serial 

14:55 Szpital odc. 378  - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 5  - serial

16:50 Dr House odc. 7 s. 4  - serial 

17:50 Brzydula odc. 19  - serial 

18:25 Brzydula odc. 20  - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 653  - serial 

20:00 Słaby punkt - thriller 

22:25 Świadek - fi lm

00:50 American Horror Story: Murder 

06:00 Spadkobiercy odc. 24
07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 25 - serial
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 26 - serial
08:00 Drużyna A odc. 20 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial
10:00 Na patrolu odc. 33 - serial
10:30 Na patrolu odc. 34 - serial
11:00 Drużyna A odc. 21 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 16 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 110 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 136
15:00 Esmeralda odc. 92
16:00 Esmeralda odc. 93
17:00 Esmeralda odc. 94
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 414 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 415 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 197 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 1 s. 1 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 2 s. 1 - serial
22:00 Galileo odc. 678
23:00 Galileo odc. 679
00:00 Anioł przestworzy - dramat

06:00 Kontrakt na miłość odc. 1 s. 2

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 120 - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 6

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 18 - serial

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 9 s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 11 s. 10 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 12 s. 10 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 36 - serial

14:00 Zbuntowany anioł odc. 11, 12

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 13, 14 s. 10 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 21, 22 - serial

20:00 Bóg zemsty - serial

22:00 Po prostu walcz II - serial

00:05 W pogoni za śmiercią - serial

08:00 Sekrety skrzypiec odc. 2 - serial

08:30 Rzecz Polska odc. 10

08:55 Spirala - dramat

10:30 Inventorium śladów- fi lm

11:00 Przeprowadzki odc. 8, 9 - serial

13:15 Dwa księżyce - fi lm

15:45 Francja Polska France 

16:45 Prawie jak matka 

 - komediodramat 

18:45 W piątą stronę świata 

 odc. 3 - serial

19:40 Informacje kulturalne

20:00 Zmory - fi lm

21:55 Hitchcock/Truffaut - fi lm

23:20 Którędy po sztukę odc. 56

23:30 Videofan odc. 65

23:45 Dziennik fi lozofa odc. 145

00:05 Witamy w latach 80. 

 odc. 5 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 653
07:00 Ślady odc. 3 - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 67 
08:35 Tańczący z naturą 
 odc. 22 s. 2  - serial
09:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 4  - serial
10:10 Perły Adriatyku - fi lm
11:10 Niecała nieprawda czyli 
 PRL w DTV odc. 26
11:40 Lekcja martwego języka - dramat
13:25 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 13
13:45 Sensacje XX wieku odc. 33
14:45 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 75  - serial
15:20 Spór o historię odc. 51
16:00 Wielkie widowiska natury 
 odc. 4  - serial
17:00 Ex libris  
17:25 Flesz historii  
17:45 1920. Wojna i miłość 
 odc. 6  - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 26
19:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii odc. 373
20:30 Wyprawy krzyżowe odc. 3  - serial
21:30 Wojenne dziewczyny
 odc. 5  - serial 
22:30 Tak żyć warto było odc. 10 - fi lm 
22:35 Koło historii odc. 8
23:25 Historia świata według Andrew  
 Marra odc. 1 - fi lm 
00:30 Historia świata według Andrew  
 Marra odc. 2 - fi lm 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska  
09:25 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
09:30 Jan Paweł II (1978-2005) - fi lm 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia  
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc na  
 świecie  - serial
11:35 Młodzi światu 
11:50 Retrospekcja 
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Kalwaryjskie dróżki 
12:55 Kartka z kalendarza 
13:00 Wakacje z Chopinem - fi lm 
13:15 Kolory świętości 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Fatima - znak nadziei 
 14:45 Święty nie rodzi się po śmierci  
 - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie  - serial
17:20 Święty na każdy dzień 
17:25 Kartka z kalendarza 
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie  
 Warszawskie  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Jay Jay Odrzutowiec  - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie   - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 86  - serial
23:00 Filmowe życiorysy 
23:40 Orłem być… - fi lm 

6:00 Na dobre i na złe odc. 696 - serial 
6:55 Coś dla Ciebie odc. 150
7:20 Makłowicz w podróży odc. 118
7:55 Pytanie na śniadanie Magazyn
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 134
11:25 Rodzinka.pl odc. 212 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1877 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 14
13:55 Zmiennicy odc. 14 - serial
15:00 Bake off - Ale ciacho! odc. 35
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 57 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 135 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 19 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1877 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1878 - serial 
20:45 Złoty środek - komedia 
22:40 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 2 - serial 
0:35 Ofi cerowie odc. 5- serial

05:50 Uwaga! odc. 5400

06:15 Mango - Telezakupy

07:30 Agent - gwiazdy odc. 11 s. 3

08:00 Sekrety skrzypiec odc. 2  - serial

09:30 Szkoła odc. 342  - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 600  - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 10

12:30 19+ odc. 258  - serial 

13:00 19+ odc. 259  - serial 

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 996  - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 997  - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 4

16:00 Szkoła odc. 343  - serial

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 11

18:00 Ukryta prawda odc. 601   - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5401

20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej odc. 2729  - serial 

20:55 Milionerzy odc. 103

21:30 Zamiana żon odc. 2

22:35 World Trade Center - fi lm

01:10 Co za tydzień odc. 862

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:45 Trudne sprawy odc. 568  - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 591  - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 592  - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 98  - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 711  - serial 

11:45 Gliniarze odc. 222  - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 619  - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 45  - serial 

14:45 Dlaczego ja? odc. 674  - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3693

16:35 Gliniarze odc. 164  - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 46  - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 83  - serial 

20:10 Dzień, w którym zatrzymała się  

 Ziemia - fi lm

22:35 W cywilu IV - fi lm

00:35 Wróg u bram - dramat 

14:55 Szpital 7:05 Kacper: Szkoła 
Postrachu

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:55 Spirala 13:45 Sensacje XX wieku

19:35 Barwy szczęścia 16:00 Szkoła 12:45 Trudne sprawy

Niezidentyfi kowany obiekt ląduje na Manhattanie. 
Przybysz z kosmosu, który opuszcza pojazd, 
ostrzega przed katastrofą grożącą Ziemianom. 
Sekretarz obrony USA poleca uwięzić tajemniczą 
istotę.

W college’u ma się odbyć pojedynek MMA –     
mieszanych sztuk walki. Czwórka studentów, 
Zack, Tim, Justin i Mike, trenuje pod okiem byłego 
mistrza, Case’a Walkera.

„Po prostu walcz II”
(2011r.) TV Puls 22:00

„Dzień, w którym 
zatrzymała się Ziemia”
(2008r.) Polsat 20:10
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13:50 Elif

05:30 Telezakupy
06:05 Elif odc. 300 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 161 - serial
07:55 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny w Himalajach. Walka  
 o przetrwanie - fi lm
09:05 Ranczo odc. 21 s. 2 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 86 s. 7 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 5 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda
12:45 Wielkie migracje zwierząt 
 odc. 1 - serial
13:50 Elif odc. 301 - serial
14:40 Opole na bis 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 15 - serial
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 162 - serial
17:00 Teleexpress
17:18 Pogoda
17:25 Polski grill odc. 6,
17:55 Korona królów odc. 57 - serial
18:25 Korona królów odc. 58 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 16 - serial
21:00 Rolnik szuka żony odc. 7 s. 4
22:00 Midnight Sun odc. 5 - serial
23:05 S.W.A.T. - jednostka specjalna  
 odc. 18 - serial
23:55  kryminalny 997 odc. 11
00:45 Gwardia odc. 3 - serial

05:25 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1148  - serial 

06:10 Szpital odc. 378  - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 97  - serial

08:05 Brzydula odc. 19  - serial 

08:40 Brzydula odc. 20  - serial 

09:15 Magda M. odc. 1 s. 4  - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 653  - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 98  - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 552  - serial 

14:55 Szpital odc. 379  - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 5  - serial

16:50 Dr House odc. 8 s. 4  - serial 

17:50 Brzydula odc. 21  - serial 

18:25 Brzydula odc. 22  - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 654  - serial 

20:00 Porzucona - thriller 

22:10 Tombstone - western 

00:50 Masters of Sex 

 odc. 11 s. 2  - serial 

06:00 Spadkobiercy odc. 25

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 26  - serial

07:35 Turbo Fast odc. 1  - serial

08:00 Drużyna A odc. 21  - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 16  - serial

10:00 Na patrolu odc. 35  - serial 

10:30 Na patrolu odc. 36  - serial 

11:00 Drużyna A odc. 22  - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 1  - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 111  - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 137

15:00 Esmeralda odc. 95

16:00 Esmeralda odc. 96

17:00 Esmeralda odc. 97

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 415  - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 416  - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 198  - serial

21:00 Champion II - fi lm

23:05 Worek kości - horror 

00:45 STOP Drogówka odc. 178

06:00 Kontrakt na miłość odc. 2 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 121  - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 7
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20  - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 2  - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 10  - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 10  - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 37  - serial 
14:00 Zbuntowany anioł odc. 13
15:00 Zbuntowany anioł odc. 14
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 10  - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 10  - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23  - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24  - serial 
20:00 Wieczny student - komedia 
21:55 Boski żigolo w Europie - komedia 
23:30 Sądny dzień - komedia 
01:25 Biesiada na cztery pory roku 
 odc. 5  - serial

08:00 Wydarzenie aktualne 

08:35 Informacje kulturalne 

08:55 Prawie jak matka 

 - komediodramat

11:00 Przeprowadzki odc. 10  - serial 

12:10 Marszałek Piłsudski 

 odc. 1  - serial

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1243

13:25 Umarłem, aby żyć - fi lm

15:05 Docent H. - fi lm

15:30 Spotkania z profesorem Zinem  

 odc. 12

16:00 Engagement - fi lm

17:10 Stepy - dramat

18:45 W piątą stronę świata 

 odc. 4  - serial 

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Nieobliczalni - komedia

21:40 Dziennik fi lozofa odc. 146

21:55 Deszczowy żołnierz - fi lm

23:45 Warszawa do wzięcia - fi lm 

00:50 Legendy rocka odc. 43  - serial

06:50 Był taki dzień odc. 654
07:00 Milenium kontra Tysiąclecie - fi lm 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 68
08:35 Tańczący z naturą 
 odc. 23 s. 2  - serial
09:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 5  - serial
10:05 Żeglarze i piraci odc. 1  - serial
10:40 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 6  - serial
12:40 Wojownicy czasu odc. 9
13:10 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii odc. 373
13:40 Sensacje XX wieku odc. 26
14:40 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 76  - serial
15:20 Wyprawy krzyżowe odc. 3  - serial
16:20 Zwyczajny bohater - ks. Ignacy  
 Skorupka - fi lm 
17:15 Życie po radziecku odc. 3  - serial
17:45 1920. Wojna i miłość 
 odc. 7  - serial
18:35 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 14
18:50 Sensacje XX wieku odc. 81
19:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii 
20:30 Tajemnice początków Polski 
 odc. 5  - serial
21:35 Wojenne dziewczyny 
 odc. 6  - serial 
22:30 Droga wodna niestrzeżona 
23:35 Pięć minut przed gwizdkiem - fi lm
00:50 Krok - fi lm 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
08:40 Świadkowie  - serial
09:05 Papież Polak do Rodaków 
  - serial 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka  
 widać lepiej 
10:45 Zew natury 
11:05 Mocni w wierze 
11:35 100 cudownych miejsc na świecie   
 - serial
11:45 Grunt to droga 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Póki nadzieja - fi lm 
13:35 Spotkałem świętego 
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 86  - serial
14:45 Katedra w Chartres - święta  
 geometria - fi lm 
15:45 Kartka z kalendarza 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie   
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce  
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie  
 Warszawskie  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na świecie   
 - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Łaski pełna - fi lm
23:20 Kolory świętości 
23:25 Wizyta apostolska Jana Pawła II  
 w Grocie Massabielskiej 

05:25 Koło fortuny
06:05 Na dobre i na złe 
 odc. 697 - serial
07:00 100 lat temu na Mazurach - fi lm
07:20 Makłowicz w podróży odc. 119
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 135
11:25 Rodzinka.pl odc. 213 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1878 - serial
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 15
13:55 Zmiennicy odc. 15 - serial
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 36 s. 4
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 58 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 136 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 20 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1878 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1879 - serial
20:45 Ronin - thriller 
22:55 Złoty środek - komedia 
00:50 Tutanchamon odc. 5 - serial

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 996  - serial
07:40 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 997  - serial
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 8
09:30 Szkoła odc. 343  - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 601  - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 11
12:30 19+ odc. 260  - serial 
13:00 19+ odc. 261  - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 998  - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 999  - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 4
16:00 Szkoła odc. 344  - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 12
18:00 Ukryta prawda odc. 602  - serial 
19:00 Fakty
19:25 Top of the Top Festival 
 Sopot 2018 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! odc. 5402
20:00 Top of the Top Sopot Festival 
2018: Forever Young odc. 1
22:45 Top of the Top Sopot Festival 
2018: #ILOVE odc. 2
00:00 Dziewczyna mojego kumpla 
 - komedia
02:05 Mroczne zagadki Los Angeles  
 odc. 12 s. 3  - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:45 Trudne sprawy odc. 569  - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 593  - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 594  - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 99  - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 712  - serial 

11:45 Gliniarze odc. 223  - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 620  - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 46  - serial 

14:45 Dlaczego ja? odc. 675  - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3694

16:35 Gliniarze odc. 165  - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 47  - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 59  - serial 

20:05 Przebojowe Opole - Opolska Noc 

Kabaretowa 2018 odc. 2,

23:45 Akt odwagi - fi lm

02:10 Szef - komedia 

06:10 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 12:10 Marszałek Piłsudski 08:00 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

11:25 Rodzinka.pl 19:45 Uwaga! 09:15 Malanowski 
i Partnerzy

Oddział sił specjalnych amerykańskiej marynarki 
wojennej przygotowuje się do wyjazdu z misją. 
Wkrótce jednym z jego zadań będzie odbicie 
agentki CIA z rąk terrorystów.

Rok 1879. Szeryf Wyatt Earp postanawia 
zrezygnować z odznaki, by zaznać spokoju 
i poświęcić się rodzinie. Wraz z żoną i braćmi 
przenosi się do Tombstone, w pobliżu którego 
odkryto bogate złoża srebra.

„Tombstone”
(1993r.) TVP 7 22:10

„Akt odwagi”
(2012r.) Polsat 23:45
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16:25 Leśniczówka

05:25 Telezakupy
06:05 Wielkie migracje zwierząt 
 odc. 2 - serial
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia w Krakowie  
 Łagiewnikach
08:00 Urodziłem się w roku 1920... 
 Jan Paweł II w Radzyminie - fi lm
08:45 Pan Wołodyjowski - fi lm
10:15 Pan Wołodyjowski - fi lm
11:45 Święto Wojska Polskiego 2018
15:25 Wyspy Kanaryjskie 
 - w cieniu wulkanów - fi lm
16:25 Leśniczówka odc. 16 - serial
16:50 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? - fl esz odc. 8
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Polski grill odc. 7
17:55 Korona królów odc. 59 - serial
18:25 Korona królów odc. 60 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 17 - serial
21:00 Wielki test o Polskich Siłach  
 Zbrojnych
22:25 Bodo - musical 
00:25 Cud nad Wisłą - fi lm

05:45 Ukryta prawda odc. 306  - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Przyjaciele odc. 6 s. 3  - serial 

09:30 Przyjaciele odc. 7 s. 3  - serial 

10:05 Tatastrofa - komedia 

11:50 Randka z billboardu - fi lm

13:45 High School Musical - komedia 

15:50 Czarna owca - komedia 

17:40 Footloose - komediodramat 

20:00 Świadek - fi lm

22:20 Słaby punkt - thriller 

00:45 Moc magii odc. 220

06:00 Spadkobiercy odc. 26

07:05 Turbo Fast odc. 1  - serial

07:35 Turbo Fast odc. 2  - serial

08:00 George prosto z drzewa II 

 odc. 2 - fi lm

09:50 Krokodyl Dundee w Los Angeles  

 - komedia

11:50 Kod Karola Wielkiego - fi lm

14:30 Parasol bezpieczeństwa 

 - komedia

16:25 Zawód szpieg - fi lm

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 417  - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 199  - serial

21:00 Mroźny wiatr - horror 

22:55 The Raid II: Infi ltracja - fi lm

02:00 Anthony Bourdain: Bez rezerwacji  

 odc. 13  - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 3 s. 2

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 122  - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 8

09:00 Kochany urwis II - komedia 

10:55 Matylda - fi lm

12:55 Instrukcji nie załączono

  - komediodramat 

15:15 Wygrane marzenia - komedia

17:30 Król Artur - fi lm

20:00 Robin Hood: książę złodziei - fi lm

22:55 Spartakus: Krew i piach 

 odc. 11  - serial

00:00 Spartakus: Krew i piach 

 odc. 12  - serial

01:05 Wikingowie odc. 5 s. 4  - serial

08:00 Szlakiem Kolberga odc. 10

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

08:45 Stepy - dramat

10:15 Tatarak - dramat

11:00 Marszałek Piłsudski 

 odc. 2  - serial

12:05 Marszałek Piłsudski 

 odc. 3  - serial

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:25 Po własnym pogrzebie - fi lm

14:55 Jan Brzechwa 

15:10 Wędrówki staromiejskiej Syrenki 

15:40 O jeden most za daleko - dramat 

18:40 W piątą stronę świata 

 odc. 5  - serial 

19:40 Wschód Ossendowskiego 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 78

20:05 Ostatnie metro - dramat

22:20 Dziennik fi lozofa odc. 147

22:35 Przed północą - dramat

00:35 Cztery życia Lidii Lwow - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 655
07:00 Zwyczajny bohater - ks. Ignacy  
 Skorupka - fi lm
07:55 Wojciech Cejrowski
  - boso przez świat odc. 69
08:30 Tańczący z naturą 
 odc. 24 s. 2  - serial
09:05 Przybyli ułani - fi lm
10:15 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 6  - serial
11:15 Spór o historię odc. 17
11:50 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 2  - serial
12:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 25  - serial
14:00 Kryptonim Prorok - fi lm 
14:50 Sensacje XX wieku odc. 10
15:45 Ku pokrzepieniu powstańczych  
 serc - fi lm 
16:30 Cud nad Wisłą - fi lm 
17:15 Tajemnice Państwa Podziemnego  
 odc. 3  - serial
17:50 1920. Wojna i miłość 
 odc. 8  - serial
18:45 Błękitna Armia 1917-1919 - fi lm 
20:05 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii 
20:35 Jedwabny szlak odc. 2  - serial
21:40 Ranczo Wilkowyje- komedia 
23:25 17 dni 
00:20 Przybyli ułani - fi lm

08:00 Kartka z kalendarza 
08:05 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
08:10 Jerash - starożytne miasto  
 Jordanii 
08:25 Święty na każdy dzień 
08:30 Jasna Góra. Sanktuarium  
 Narodu - fi lm 
09:35 Bitwa Warszawska - fi lm 
10:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie  - serial
11:00 Msza Święta z Jasnej Góry 
12:30 Królowo Polski przyrzekamy 
13:05 Ludzie drogi - fi lm 
13:40 Cud 1920. Bitwa Warszawska
13:55 Kartka z kalendarza 
14:00 Albert Schweitzer - fi lm
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Uczymy piękna  
17:00 Wytrwali w wierze 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Kartka z kalendarza - Powstanie  
 Warszawskie  
19:30 Przygody Monster Trucków 
  - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie  - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 „Jeszcze Najś więtsza Panienka  
 pokaże, że od burzących  
 kolubryn mocniejsza” 
22:30 „Jeszcze Najś więtsza Panienka  
 pokaże, że od burzących  
 kolubryn mocniejsza” - fi lm 
23:00 Kartka z kalendarza 
23:05 Kolory świętości 
23:10 Papieska Madonna Jasnogórska 

06:00 Przygody Tomcia Palucha 

 i Calineczki - fi lm

07:20 Makłowicz w podróży odc. 120

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:35 Panorama

10:40 Pogoda

10:45 Pytanie na śniadanie - ekstra  

 odc. 136

11:05 Festiwal Kultury Kresowej 

11:50 Przybywa jeździec - western 

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 C.K. Dezerterzy - komedia 

16:50 C.K. Dezerterzy - komedia 

18:00 Panorama

18:25 Pogoda

18:30 Sport-telegram 

18:35 Rodzinka.pl odc. 138 s. 6 - serial

19:05 Wszystko przed nami 

 odc. 21 - serial

19:25 Top of the Top Festival

  Sopot 2018

20:10 Ella zaklęta - fi lm

21:50 Woda dla słoni - melodramat 

00:00 C.K. Dezerterzy - komedia 

05:50 Mango - Telezakupy

08:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 8

09:00 Miś Yogi - fi lm

10:45 Muppety: Poza prawem 

 - komedia 

13:00 Czy to ty, czy to ja - komedia 

15:20 Potwory i spółka - fi lm

17:20 Madagaskar - fi lm

19:00 Fakty

19:25 Top of the Top Festival 

 Sopot 2018 

19:30 Sport 

19:40 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5403

20:00 Top of the Top Sopot Festival 

2018: #IDANCE odc. 3

21:50 Top of the Top Sopot Festival 

2018: Top of the Top odc. 4

22:55 Top of the Top Sopot Festival 

2018: #IDANCE odc. 5

00:00 Bez twarzy - thriller 

02:55 Ugotowani odc. 10 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:20 Dzwonnik z Notre Dame - fi lm

09:20 Opowieści z Narnii: Lew,  

 czarownica i stara szafa - fi lm

12:20 Rycerz króla Artura - fi lm

15:05 U Pana Boga w ogródku

  - komedia 

17:45 Sekrety rodziny odc. 48  - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 59  - serial 

20:00 Świat według Kiepskich 

 odc. 526  - serial 

20:30 Studio Sport Studio sport 

20:50 Real Madryt - Atletico Madryt  

 Piłka nożna

23:00 Mocne uderzenie - komedia

01:30 Dzień dobry, kocham Cię!

  - komedia

08:55 Przyjaciele 19:00 Policjantki 
i policjanci

06:00 Kontrakt na miłość 11:00 Marszałek Piłsudski 14:50 Sensacje XX wieku

07:20 Makłowicz w 
podróży 09:00 Miś Yogi 19:30 Świat według 

Kiepskich

Ojciec Melissy jest autorem książek szpiegowskich. 
Wybiera się wraz z córką na zlot fanów swojej 
twórczości. W trakcie pobytu zostaje porwany. 
Melissa wyrusza ojcu na pomoc.

9-letnia Amanda z domu dziecka i jej rówieśniczka 
Alyssa, córka milionera, są do siebie podobne 
jak dwie krople wody. Dziewczynki postanawiają 
połączyć ze sobą swych opiekunów, Diane 
i Rogera.

„Tatastrofa”
(2009r.) TVN 7 10:05

„Czy to ty, czy to ja”
(1995r.) TVN 13:00
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 opady: 0 0 mm
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Budyń śmietankowy
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…
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Składniki: 

1 szkl. mleka
1 szkl. słodkiej śmietany 
30-36% 
3 żółtka
2 łyżki cukru
2 łyżki mąki 
ziemniaczanej

Sposób wykonania:

Mleko zagotować. Do miski 
wlać śmietankę, dodać żółtka, 
cukier i mąkę. Całość wymie-
szać, a następnie dodać do go-
tującego się mleka, intensywnie 
mieszając. Gdy zgęstnieje, prze-
lać do pucharków. Udekorować 
owocami. 

Smacznego!
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Ola Pokora życzy smacznego!
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Wioski tematyczne zapraszają
TURYSTYKA  W województwie kujawsko-pomorskim działa kilkanaście wiosek tematycznych. Promują 
turystykę w małych miejscowościach i wsiach. Można w nich między innymi wypiekać chleb, wcielić się 
w zielarza, poznać historię jajka i higieny, degustować miody, tworzyć rękodzieło ludowe, smażyć konfitu-
ry, a nawet uczestniczyć w weselu sztygara

Wioska Górnicza w Pile 
(powiat tucholski)
W położonej w Borach Tu-

cholskich Pile nad Brdą w latach 
1859-1939 funkcjonowały jedyne 
w północnej Polsce kopalnie węgla 
brunatnego. W najprężniej działa-
jącej w regionie wiosce tematycz-
nej można zwiedzić zabytkową ko-
palnię, a także dowiedzieć się, jak 
żyli mieszkańcy górniczej wioski 
w XIX wieku. Atrakcyjną propozy-
cją są gry terenowe. Na odważ-
nych czeka poszukiwanie skarbu 
górnika Wilhelma Krugera, ukry-
tego w kopalni przed 120 laty. Gra 
„Znajdź pracę w kopalni” pozwala 
natomiast sprawdzić swoje predys-
pozycje do zawodu borowiackiego 
górnika. Można próbować swoich 
sił w kowalstwie i garncarstwie 
a także uczestniczyć w warszta-
tach plastycznych. Wartą uwagi 
ofertą dla grup zorganizowanych 
jest biesiada borowiacko-śląska 
„Wesele Sztygara”. To rekonstruk-
cja wesela pochodzącego ze śląska 
sztygara Eryka i borowianki Zosi, 
które odbyło się we wsi w latach 
30. XX wieku. Więcej informacji: 
www.buko.org.pl.

Wioska Ptasia w Adamkowie 
(powiat tucholski)
Wioska przyciąga nie tylko mi-

łośników przyrody, ale także sztuki. 
Znakomicie przygotowana ścieżka 
ornitologiczna umożliwia obser-
wowanie wielu gatunków ptaków 
występujących w Krajeńskim Par-
ku Krajobrazowym. Można także 
wyruszyć szlakiem Leona Wyczół-
kowskiego, bo słynny młodopolski 
malarz czerpał w tych okolicach 
inspiracje dla swoich pejzaży. Obie 
pasje pozwala połączyć Plenerowe 
Muzeum Ptaka prezentujące drew-
niane rzeźby. Więcej informacji: 
adamkowo.tuchola.pl.

Wioska Grzybowa 
w Krzywogońcu 
(powiat tucholski)
W wiosce swoje miejsce znaj-

dą wszyscy miłośnicy grzybów. 
Znajdują się tam suszarnie tego 
przysmaku, a umówione grupy 
mogą poznać historię i różne spo-
soby przygotowania grzybów. Co-
rocznie w Wiosce Grzybowej odby-
wa się impreza „Święto Grzyba”, na 
której można skosztować różnych 
potraw zrobionych z grzybów lub 
też wyglądem je przypominają-
cych. Więcej informacji: cekcyn.pl/
index.php/qwioska-grzybowaq.

Wioska Początku Życia 
w Jajkowie 
(powiat brodnicki)
Co było pierwsze – jajko czy 

kura? Na to pytanie najlepiej po-
szukać odpowiedzi w Jajkowie 
– Wiosce Początku Życia, której 
motywem przewodnim są jajka. 
Goście wioski odkrywają tajemni-
ce jajek nie tylko od strony przy-
rodniczo-biologicznej, ale również 
kulinarnej i kulturowej – jajko, 
jako symbol powrotu do życia, 
pojawia się w mitach różnych kul-
tur. Wioska oferuje także wspól-
ne przygotowywanie potraw z jaj 
i degustacje lokalnych produk-
tów. Można tu posmakować zupy 
jajecznej, klopsików z jajek i tzw. 
jajek w gniazdku oraz ajerkoniaku 
domowej roboty. W ofercie wioski 
znajdują się też warsztaty ręko-
dzielnicze – tworzenie ozdób nie 
tylko wielkanocnych. Więcej infor-
macji: jajkowo.brzozie.pl.

Wioska Mydlarska 
w Górznie 
(powiat brodnicki)
Na gości górznieńskiej wioski 

tematycznej czekają atrakcje zwią-
zane z historią higieny osobistej. 
Wśród nich warsztaty mydlarskie, 

podczas których maluchy wła-
snoręcznie przygotują prawdziwe, 
naturalne mydła, wizyta w starej 
pralni gdzie można wypróbować 
ponad 100-letnie tradycyjne i za-
pomniane już techniki prania, 
maglowania i prasowania. Dodat-
kowo w wiosce można uczestni-
czyć w warsztatach artystycznych 
i kowalskich. Do dyspozycji gości 
pozostaje również park linowy 
zlokalizowany nad jeziorem górz-
nieńskim. Więcej informacji: wio-
skamydlarska.pl.

Wioska Kwiatowa w Żalnie 
(powiat tucholski)
Główną atrakcją jest ogród 

„Tęczowy zakątek” o powierzchni 
2 tysięcy metrów kwadratowych. 
Można wziąć udział w warsztatach 
ogrodniczych oraz uczestniczyć 
w grze terenowej „Kwiatowy spacer 
po Żalnie” z zagadkami, rebusami 
i poszukiwaniem skarbu. W wiosce 
odbywają się również warsztaty 
plastyczne z wykorzystaniem filcu, 
krepiny, papieru i drewna. Moty-
wem tworzonych prac są kwiaty. 
Więcej informacji: aktywnawies.pl.

Wioska Miodowa 
w Wielkim Mędromierzu 
(powiat tucholski)
Największą atrakcją wioski są 

pasieki. Tu każdy pogłębi swoją 
wiedzę o pszczołach i pszczelar-
stwie, dowie się czym jest pierzga, 
jakie mamy rodzaje miodów, do 
czego służy mleczko pszczele, dla-
czego pszczoły wytwarzają kit i jak 
go stosować w lecznictwie. Moż-
na także skosztować przysmaków 
przygotowanych na bazie miodu. 
Na chętnych czekają warsztaty 
wytwarzania świec z wosku oraz 
gra terenowa „Wyprawa Odkryw-
ców po Wiosce Miodowej”. Więcej 
informacji: wioska-miodowa.pl.

Wioska Jabłoni w Jabłonce 

(powiat tucholski)
Położona w Borach Tuchol-

skich Jabłonka słynie z owocowych 
sadów. Odwiedzający spróbują 
wielu potraw z jabłkami w roli 
głównej, między innymi szarlotek, 
racuchów, wyśmienitego jabłeczni-
ka. Uczestnicy warsztatów „Babusi 
frysztyk, czyli co babcia na śniada-
nie jadała?” samodzielnie upieką 
drożdżowe bułeczki w piecu na 
świeżym powietrzu oraz ubiją ma-
sło i przygotują twaróg. W ofercie 
są też warsztaty wyrabiania mydła 
i „Jabłkowa olimpiada”. Więcej in-
formacji na stronie aktywnawies.
pl.

Wioska Owocowa 
w Węgiersku 
(powiat golubsko-dobrzyński)
Tematem przewodnim są 

drzewa owocowe, zwłaszcza śliw-
ki węgierki, z którymi wiąże się 
legenda o powstaniu osady. We 
wsi zachował się stary sad oraz za-
bytkowy drewniany dom. Można 
wziąć udział w pokazie smażenia 
konfitur połączonym z ich degu-
stacją, a w czasie warsztatów wła-
snoręcznie przyozdobić słoiczki na 
owocowe przetwory. W ofercie są 
również gry i zabawy nawiązujące 
do motywu owoców, a także owo-
cowe karaoke. Więcej informacji 
na stronie aktywnawies.pl.

Wioska Chlebowa 
w Janiej Górze 
(powiat świecki)
Na odwiedzających czeka po-

kaz tradycyjnego młócenia zboża 
oraz warsztaty chlebowe: przygo-
towania ciasta chlebowego zgod-
nie ze starą, oryginalną recepturą 
oraz wspólne wypiekanie chleba 
w prawdziwym piecu chlebowym. 
Organizowana jest również gra fa-
bularna, której scenariusz nawią-
zuje do legendy wioski chlebowej. 

Dzieci mają okazję uczestniczenia 
w tradycyjnych grach i zabawach, 
w które niegdyś bawili się ich ró-
wieśnicy. Więcej informacji: wio-
skachlebowa.pl.

Wieś Maciejowej Duszy 
w Macikowie 
(powiat golubsko-dobrzyński)
Temat przewodni wioski na-

wiązuje do lokalnego podania 
o kowalu Macieju i gęsiareczce Zosi. 
Odwiedzający poznają gatunki ziół 
i ich lecznicze działanie. W ramach 
zajęć rękodzielniczych uczestnicy 
mogą przygotować obraz wykleja-
ny ziarnami, ozdobić pisankę lub 
gipsową gąskę. Na dzieci czekają 
też zabawy ruchowe. Więcej infor-
macji na stronie aktywnawies.pl.

Borowiacka Wioska 
w Nowym Suminie 
(powiat tucholski)
Wizyta w Nowym Suminie to 

okazja, by doświadczyć bogactwa 
kultury ludowej Borów Tuchol-
skich. We wsi zachowały się tra-
dycyjne borowiackie chaty, stroje 
ludowe, sprzęty gospodarstwa 
domowego czy dawne narzędzia 
rolnicze. Na gości czekają lokalne 
potrawy, np. borowiackie mace czy 
fryndze. Usłyszymy także opowie-
ści o historii wsi i lokalne legendy. 
W ofercie są pokazy strzyżenia 
owiec i przędzenia wełny, warsz-
taty kulinarne, na których nauczy-
my się piec podpłomyki czy ubijać 
masło, a także warsztaty rękodzie-
ła z wykorzystaniem drewna, filcu, 
siana i pestek. Ciekawą propozycją 
są gry i zabawy ruchowe w stogu 
siana (skakanie w stóg siana, walka 
workami wypełnionymi sianem, 
szukanie ukrytych w sianie skar-
bów). Więcej informacji na stronie 
aktywnawies.pl.

oprac. Biuro Prasowe 
Urzędu Marszałkowskiego

Takie cuda można własnoręcznie wykonać nieopodal Górzna (źródło: wioskamydlarska.pl)
W okolicach Świecia sami upieczemy chleb. Warsztaty zaczynają się o godz. 5.00 rano (źródło: 
wioskachlebowa.pl)
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„Zemsta faraona”, 
czyli wakacje w toalecie

Porady  Z tą biegunką musi zmierzyć się co drugi podróżujący na świecie. To najbardziej powszechna 
choroba travelersów, każdego roku dotykająca około 10 milionów ludzi na świecie. Powodują ją zaraźliwe 
drobnoustroje, zwłaszcza bakterie obecne w zanieczyszczonej odchodami wodzie. Najczęściej ETEC – en-
terotoksyczna Escherichia coli

Głównym czynnikiem ryzy-
ka, biorąc pod uwagę tę przy-
padłość, jest miejsce podróży. 
Niebezpiecznie jest w krajach 
Ameryki Łacińskiej, Afryki, Bli-
skiego Wschodu i Azji. Osoby, 
które są szczególnie narażone 
na „zemstę faraona” to ludzie 
o obniżonej odporności, choru-
jący na cukrzycę czy z choroba-
mi zapalnymi jelit. Przyjmowa-

nie blokerów receptora H2 (np. 
ranitydyny) lub leków zobojęt-
niających też jest czynnikiem 
ryzyka, bo zmniejszenie kwaso-
wości żołądka zapewnia więk-
szą przeżywalność zarazków. 
Odczyn pH poniżej 4 sprawia, że 
ginie 99 proc. bakterii.

Biegunka podróżnych za-
zwyczaj ujawnia się w pierw-
szym tygodniu pobytu w no-

wym miejscu, zaczyna się nagle 
wodnistymi stolcami. Takich wy-
próżnień jest 4-5 w ciągu dnia. 
Mogą im towarzyszyć skurcze 
brzucha, nudności, wymioty 
i wzdęcia. Gorączka nie musi wy-
stępować. Ostry stan trwa oko-
ło dwóch dni, do wyzdrowienia 
dochodzi w przeciągu tygodnia. 
By przyspieszyć ten proces, za-
lecane jest spożycie dużej ilości 
płynów. Zdarza się, że chory 
potrzebuje leczenia antybioty-
kami. Nie zaleca się natomiast 
przyjmowania chlorowodorku 
difenoksylatu i siarczanu atro-
piny w celu ograniczenia rucho-
mości jelit, bo może to wydłu-
żyć czas trwania choroby. 

By zmniejszyć ryzyko roz-
woju „zemsty faraona”, wystar-
czy zastosować się do kilku pro-
stych zasad.

1. Pić tylko napoje butelko-
wane, także wodę, one są za-
zwyczaj bezpieczne.

2. Unikać kranówki i wyro-
bów mleczarskich.

3. Upewnić się, że woda uży-
ta do przygotowania kawy czy 
herbaty jest butelkowana i zo-

stała przegotowana.
4. Napoje alkoholowe gene-

ralnie są bezpieczne, ale trzeba 
uważać na dodawane do nich 
kostki lodu, które mogą być ro-
bione z kranówki.

5. Do mycia zębów używać 
wody butelkowanej.

6. Wystrzegać się kontaktu 
z kranówką na obszarach, do 
których nie ma bezpiecznych 
dostaw wody. Nie jeść owoców 
ani warzyw, które mogą być 
myte w takiej wodzie. Uważać 
na targowiskach – sprzedawcy 
potrafią ostrzykiwać wodą owo-
ce, by zwiększyć ich wagę.

7. Wybierać owoce i warzy-
wa, które należy obrać przed 
zjedzeniem (pomarańcze, bana-
ny). 

8. Unikać spożycia surowych 
owoców morza i surowego mię-
sa. Potrawy powinny być goto-
wane i serwowane ciepłe.

9. Unikać jedzenia w lokal-
nych restauracjach i kupowane-
go od ulicznych sprzedawców.

10. Często myć ręce wodą 
z mydłem.

Woda do spożycia powinna 

być przegotowana, warto też 
przed podróżą zaopatrzyć się 
w tabletki do jej uzdatniania (do 
kupienia przez internet). 

Co poradzi farmaceuta?
W leczeniu biegunki po-

dróżnych najważniejsze jest 
odpowiednie nawodnienie. Pa-
miętajmy o odpowiedniej po-
daży płynów, warto przed wy-
jazdem zaopatrzyć się w aptece 
w elektrolity dobrej jakości. Po-
żyteczne będą też probiotyki ze 
szczepami Lactobacillus. Należy 
zacząć je przyjmować dwa dni 
przed wyjazdem i kontynuować 
podczas całego pobytu.

Pacjenci z bezkwaśnością 
żołądka, po operacji żołądka, 
z cukrzycą (przyjmujący insu-
linę) oraz z upośledzoną od-
pornością powinni rozważyć 
profilaktyczną terapię antybio-
tykiem: ryfaksyminą lub fluoro-
chinolonem. Leki przyjmuje się 
tak długo, jak trwa nasza zagra-
niczna podróż.

(bła)
konsultacja: mgr farm. 

Agata Trzebiatowska
fot. pixabay/ilustracyjne

Uroda

Szczotkowanie  
to jest to!
Chcesz, żeby twoja skóra była bardziej jędrna i deli-
katna w dotyku? Zastosuj metodę Azjatek i… szczot-
kuj ją regularnie, najlepiej każdego ranka.

Włosy
Zalety szczotkowania do-

ceniały nasze babcie i prabab-
cie – wieczorem obowiązkowo 
szczotkowały włosy i na zdję-
ciach możemy do dziś podzi-
wiać, jakie dawało to efekty. 
Stosowano się do zasady „50” 
– tyle ruchów szczotką należało 
wykonać. To zabieg wciąż godny 
polecenia, do jego wykonania 
wybieramy szczotkę z natural-
nego włosia, np. dzika (nie nisz-
czy włosów). Rozprowadzi ona 
sebum po końce włosów, dzięki 
czemu staną się lepiej nawilżone 
i miękkie. Włosie masuje skórę 
głowy, poprawiając jej ukrwie-
nie, usuwa też martwe komórki 
naskórka.

Ciało
Do szczotkowania ciała tak-

że wybieramy szczotkę z natu-
ralnego włosia, a najlepiej dwie 
– jedną z taśmą podtrzymującą 
rękę, co zapobiega wyślizgiwa-
niu się, a drugą na długim trzon-
ku do szczotkowania trudniej 
dostępnych miejsc, np. pleców. 
Przy zakupie zwracamy uwagę, 
by narzędzie było przeznaczone 
do szorowania na sucho. To wy-
datek rzędu kilkunastu złotych 
za sztukę, jeśli skorzystamy 
z oferty popularnej sieci droge-
rii. W internecie można znaleźć 
np. szczotki od warszawskich 
szczotkarzy, niektóre z tych do 
włosów są specjalnie ukształ-
towane, by zapewniać masaż 

leczniczy. Są jednak droższe. 
Ale jeżeli szczotkowanie nas po-
chłonie, można sobie zażyczyć 
taką w prezencie imieninowym.

Zalety szczotkowania: po-
budzenie układu limfatycznego, 
ułatwienie usuwania toksyn, re-
dukcja stresu, rozluźnienie mię-
śni. Dzięki poprawie krążenia 
krwi taki masaż śmiało zastąpi 
filiżankę kawy. Dobrze poradzi 
sobie też z cellulitem. Dodatko-
wo działa jak peeling, więc skóra 
po nim jest gładka i delikatna, 
a jednocześnie napięta.

Jak się za to zabrać? Ciało 
musi być czyste i suche. Gene-
ralna zasada to ruchy od dołu 
do góry. Zaczynamy od stóp, po-
tem łydki, uda, pośladki, brzuch, 
ręce, plecy. Delikatnie obcho-
dzimy się ze skórą dekoltu. In-
strukcję bez problemu znajdzie-
cie w internecie, np. na blogu 
szczesliva.pl. Po szczotkowaniu 
należy wciąć prysznic i wklepać 
w ciało balsam lub zastosować 
olejek.

Twarz
Szczotka powinna posia-

dać włosie naturalne o średniej 
twardości. Generalna zasada 
jest taka, by szczotkować od 
wewnętrznych partii na ze-
wnątrz. Skóra musi być sucha 
i czysta, przeciwwskazaniem do 
zabiegu jest np. trądzik ze zmia-
nami ropnymi. Tu też warto 
zaopatrzyć się w instrukcję z in-
ternetu, by móc cieszyć się ze 
spektakularnych efektów, m.in. 
ujednolicenia kolorytu i ujędr-
nienia skóry.

(bła)
fot. pixabay/ilustracyjne
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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)

Udany tydzień. Będziesz miał wrażenie, że trudne 
sprawy wręcz cię omijają. Doskonale poczujesz się 
w swobodnej, wakacyjnej atmosferze. Odpuścisz 
tym, którzy cię denerwują, spojrzysz na świat przez 
różowe okulary. Jeśli w tym czasie zaplanowałeś 
podróż zagraniczną, na pewno będzie udana. Jeżeli 
jednak musisz być w pracy, poświęć więcej czasu na 
relaks.

Stój na straży swoich zawodowych interesów i nie 
opowiadaj byle komu swoich sekretów. W towarzy-
stwie znajdzie się osoba, która zawiedzie twoje zaufa-
nie. Możesz też dzięki niej wpakować się w kłopoty. 
Jeśli skłaniać cię będzie do melancholii, nie poddawaj 
się tym nastrojom. Samotne Ryby staną wkrótce przed 
szansą na miłosną przygodę.

W tym tygodniu odpoczniesz, ale też zaczniesz zaj-
mować się swoimi finansami. Będziesz kalkulować, 
ile i gdzie zainwestować, być może zaplanujesz 
większy remont. W każdym razie sprawy związane 
z pieniędzmi cię pochłoną. Do tego stopnia, że part-
ner może zacząć być zazdrosny. Znajdź dla niego 
chwilę, pokaż, że jest ważny, zaproś na romantyczną 
kolację.

Bądź ostrożna, nie opowiadaj o sobie zbyt wiele. 
Konkurencja nie śpi i ucieszy się ze wszystkich 
rewelacji na twój temat. Nie każdy, kto jest miły 
zasługuje na twoje zaufanie. Na dodatek w pracy 
dostaniesz zadania wymagające dyskrecji. Trzymaj 
język za zębami.

Będziesz miał sporo czasu na zajęcie się sprawami 
prywatnymi. Odwiedzisz krewnych, których dawno 
nie widziałeś. Dobrze ci to zrobi, będziesz w dosko-
nałym humorze. Do czasu, kiedy spotkasz kogoś, za 
kim nie przepadasz. Nie daj się wyprowadzić z rów-
nowagi.

Dotrą do ciebie dobre wiadomości. Być może ktoś 
zechce złożyć ci ciekawą propozycję. Zanim na nią 
przystaniesz, daj sobie kilka dni na zastanowienie. 
Nie słuchaj plotek, tylko wprowadzą zamęt w twoje 
życie i zaczniesz sobie stwarzać problemy na ich 
podstawie.

Komplementy, jakie ostatnio słyszysz, nie biorą się 
znikąd. Uwierz w swoje możliwości. Ktoś z najbliż-
szych będzie potrzebował twojej pomocy, postaraj 
się go wesprzeć. Sprzyja ci szczęście w miłości. 
W towarzystwie pojawi się nowa osoba, która przy-
kuje twoją uwagę.

Będziesz w dobrym nastroju, obowiązki staną się też 
jakby mniej uciążliwe. Dobry czas na urlop, wypocz-
niesz i będziesz beztrosko się bawić. Jeśli jesteś sa-
motny, chętnie podejmiesz flirt. Ta znajomość okaże 
się obiecująca. Zakończ kłótnie, które sprawiają, że 
źle się czujesz. Nie każdy musi cię lubić, zerwij tok-
syczne znajomości i ciesz się życiem.

Staniesz się wyciszony i spokojny, co niektórych 
zaskoczy, bo nie bardzo pasuje do twojej osobo-
wości. Ale postanowisz omijać przyjęcia, spotkania 
towarzyskie, pragnąc ciszy. Najlepiej wyjedź gdzieś, 
gdzie nie ma wielu turystów. Kontakt z przyrodą to 
jest to, czego potrzebujesz. Jak wrócisz, wszystkie 
sprawy ruszą z kopyta, a ty bez problemu im podo-
łasz.

Poczujesz wakacyjny luz i trudno będzie ci zmusić 
się do wysiedzenia na służbowych spotkaniach czy 
naradach. Głowę zaprzątną wakacyjne plany, luz. Daj 
się porwać, skorzystasz i ty, i twoje życie miłosne. 
Spotkasz kogoś, kto na długo zagości w twoim życiu. 
Jeśli jesteś w związku, uważaj na przelotne romanse, 
bo możesz stracić na zawsze coś ważnego.

Wszędzie będzie ci dobrze, niezależnie od tego, czy 
wyjedziesz, czy będziesz siedzieć w domu. Szczęście ci 
sprzyja i w sprawach zawodowych, i sercowych. Jeśli 
zaplanowałeś na ten czas wspólny, rodzinny wyjazd, 
będzie on wyjątkowo udany. Przed Rakami, które pra-
cują, szansa na awans. Właśnie w sezonie urlopowym 
szef dostrzeże i doceni waszą wartość.

Uważaj podczas uprawiania sportu, bo teraz łatwo 
o wypadek i kontuzję. Najlepiej przeproś się z ochra-
niaczami. Także na drodze, prowadząc samochód, mu-
sisz mieć oczy dookoła głowy. Będziesz roztargniony, 
a z drugiej strony ambicja nie pozwoli ci odpuścić. Za 
wszelką cenę będziesz chciał wygrać każdą rywalizację. 
Nie warto, odpuść.

Kolorowanki dla dzieci



Czwartek 9 sierpnia 2018 FOTORELACJA 25RYPIN–CRY.PL

Wiek seniora – wigor juniora
GMINA BRZUZE  2 sierpnia gmina Brzuze zorganizowała dla swoich seniorów piknik, który odbył się 
w Kleszczynie, w malowniczo położonym gospodarstwie agroturystycznym Marianny i Wincentego Przy-
bylskich

Wcześniej do każdego z ne-
storów zostały wysłane specjalne 
zaproszenia. Pomysłodawcą wy-
darzenia jest wójt Jan Koprowski, 
który w ten sposób od dwunastu 
lat honoruje najstarszych miesz-
kańców gminy. W organizację te-
gorocznej imprezy włączyli się 
pracownicy urzędu gminy, sołtysi, 
radni, Ochotnicza Straż Pożarna 

z Trąbina i Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej z Brzuzego.

– Piknik seniora należy do naj-
piękniejszych imprez w roku. Moż-
na powiedzieć, że jest naszym fir-
mowym wydarzeniem, od początku 
przygotowanym wg własnej, orygi-
nalnej koncepcji. Trafiliśmy w gusta 
i zapotrzebowanie ludzi starszych, 
którzy starają się uczestniczyć 

w kolejnych edycjach, zawsze cze-
kają na ponowne spotkanie. Miej-
sce, które w Kleszczynie udostęp-
niają państwo Przybylscy, przyciąga 
coraz więcej uczestników. Nawet 
największe upały nie są przeszko-
dą w dobrej zabawie, a orzeźwienie 
zapewnia delikatny wiatr od jeziora 
Kleszczyńskiego. Co ważne, od po-
czątku nasze wspaniałe spotkania 
poprzedza msza święta w sanktu-
arium Świętej Rodziny w Studzian-
ce odprawiana w intencji ludzi star-
szych i chorych. Jest wtedy okazja 
do spowiedzi, przyjęcia komunii 
świętej, chwili wytchnienia w cieniu 
wiekowych lip i w pobliżu cudow-
nego źródełka. Dziękuję wszystkim 
za udział i pomoc w przygotowaniu 
tegorocznego pikniku, który jest 
wynikiem pracy samorządu gminy, 
sołectw oraz darczyńców – mówi 
wójt Jan Koprowski.

Przy suto zastawionych sto-
łach goście mieli okazję podziwiać 

występ teatrzyku z Gulbin, który 
w zabawny sposób przedstawił 
uwspółcześnioną wersję wier-
sza Józefa Ignacego Kraszewskie-
go „Dziad i baba”. Wystąpił rów-
nież chór Klubu Seniora Przystań 
z Brzuzego. Imprezie towarzyszył 
zespół wokalno-instrumental-
ny Sami Swoi. Dodatkową atrak-
cją były mniej i bardziej poważne 
konkursy oraz wyścig rowerów 
wodnych. W nagrodę można było 
otrzymać m. in. album autorstwa 
Jana Koprowskiego „Przyroda gmi-
ny Brzuze i okolic”.

Patriotyczny akcentem była 
możliwość złożenia podpisu w spe-
cjalnej księdze upamiętniającej 
100-lecie odzyskania niepodległo-
ści. – Wszystko mi się podoba. Mu-
zykanci ładnie grają i śpiewają, pani 
z gminy bardzo dobrze prowadzi, 
wójt tak się stara, porobił szosy, 
że jak na rower wsiądę w Giżynku 
to w Rużu wysiądę i nie wpadam 

w żadną dziurę. Remizę nam wy-
remontował, wokół są położone 
płytki. Toż ten wójt jest dla nas 
skarbem. Byłam tutaj z pięć razy, 
co roku jestem – entuzjazmowała 
się jedna z uczestniczek pikniku.

– Pomysł jest znakomity, lu-
dzie mogą się poznać, takie przy-
jęcie wymaga dużo pracy i pienię-
dzy. Miejsce jest super, jest tu duża 
przestrzeń, że wszyscy z gminy 
się mieszczą. Miałam obawy czy 
ludzie przyjdą, czy nie odstraszy 
ich pogoda, przecież jest ponad 
30 stopni. A tutaj proszę, tłum go-
ści. To świadczy, że impreza jest 
udana – dodała kolejna seniorka 
biorąca udział w pikniku pierwszy 
raz.

Po konkursach, zawodach 
i występach goście ochoczo ruszy-
li do tańca, aż zabrakło miejsca na 
zaimprowizowanym parkiecie.

Tekst i fot. 
Jolanta Dołęgowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Z dziejów rypińskiej Energetyki
PRZEMYSŁ  Od sierpnia 1917 roku Rypin zaopatrywany był w energię elektryczną przez własną, pry-
mitywną elektrownię parową. W związku ze stale wzrastającym zapotrzebowaniem na prąd elek-
tryczny, władze miasta w 1924 roku podjęły decyzję o budowie nowej elektrowni

W styczniu 1925 roku zawarto 
umowę ze szwedzką firmą „Ak-
tieboleget Atlas Diesel” w Sztok-
holmie na dostawę 200-konnego 
motoru dla nowopowstającej 
elektrowni. Zgodnie z podpisa-
na umową, magistrat zobowią-
zał się uregulować niebagatelną 
kwotę 8100 dolarów do 1 stycznia 
1930 roku. Kolejnym krokiem był 
zakup trzech morgów ziemi nad 
Rypienicą, w okolicy starego ży-
dowskiego cmentarza, za kwotę 
3500 zł. Elektrownię z miastem 
miał łączyć nowy most. Doko-
nano także regulacji Rypienicy 
i zadrzewiono jej brzegi. Na miej-
scu budowy w marcu 1925 roku 
rozpoczęto prace niwelacyjne. 
Jednak koszt zakupu maszyn do 
elektrowni oraz wzniesienia no-
wego budynku okazał się ponad 
możliwości miasta, dlatego magi-
strat wszczął starania o pożyczkę 
na ten cel z Banku Gospodarstwa 
Społecznego w Warszawie. Po jej 
uzyskaniu rozpoczęto budowę 
hali maszyn nowej elektrowni. 
Na posiedzeniu rady miejskiej 
w maju 1925 roku powołano do 
życia Komisję Budowy Elektrow-
ni, która nadzorowałaby realiza-
cję inwestycji. W jej składzie zna-
leźli się: Kazimierz Gorczyński, 
Ignacy Gratkowski, Bolesław Gra-
bowski, Jan Tulman, Bronisław 
Regiel i Bolesław Kosakowski. 

12 czerwca 1925 roku ksiądz 
dziekan Stanisław Gogolewski 
dokonał uroczystego poświęce-
nia kamienia węgielnego pod 
budowę elektrowni. Na łamach 
„Kroniki Rypińskiej” na bieżąco 
informowano o postępach robót. 
W numerze z 28 czerwca 1925 roku 
napisano: „Budowa elektrowni 
postępuje szybko na przód; mury 
hali maszyn wyprowadzono do 
połowy wysokości okien, a domu 
mieszkalnego – ukończono fun-
damenty i piwnice”. 

Pod koniec października 1925 
roku zarówno hala maszyn, jak 
i budynek, w którym miało się 

znajdować biuro oraz mieszkanie 
dla kierownika elektrowni były 
na ukończeniu. Jeszcze przed 
świętami Bożego Narodzenia 
1925 roku do Rypina dostarczono 
żelazne okna wykonane przez 
firmę „Wł. Gostyński w Warsza-
wie”. Planowano jak najszybsze 
ich oszklenie, co pozwoliłoby na 
wylanie fundamentów pod ma-
szyny, ponieważ w styczniu 1926 
roku spodziewano się dostarcze-
nia zamówionych silników do 
wytwarzania energii.

Zgodnie z planami elek-
trownia została uruchomiona 
15 października 1926 roku. Jej 
pierwszym dyrektorem został 
Stanisław Gasiński. Nowe silni-
ki spalinowe miały moc 250 KM. 
Produkowały rocznie 82600 kWg 
prądu elektrycznego dla oświetle-
nia oraz 40000 kWg na potrzeby 
miejscowego przemysłu. W 1934 
roku elektrownia posiadała 272 
odbiorców ryczałtowanych i 525, 
którzy kupowali energię według 
liczników. Uruchomienie no-
wej elektrowni nie rozwiązało 
wszystkich problemów, ponie-
waż tylko nieliczne zakłady rze-
mieślnicze oraz osoby prywatne 
korzystały z nowego źródła zasi-
lania, większość mieszkań nadal 
oświetlano za pomocą lamp naf-
towych. Elektrownia w pierw-
szej kolejności dostarczała prądu 
do budynków administracji pań-
stwowej i samorządowej, a także 
szkół i szpitala. Poza tym prąd do 
oświetlenia nie był dostarczany 
całodobowo, a jedynie w określo-
nych godzinach. W połowie lat 
dwudziestych także na ulicach 
Rypina stanęły latarnie elek-
tryczne. 

W pobliżu nowej elektrow-
ni, przy ul. Jasnej, po osuszeniu 
podmokłego gruntu, władze 
miejskie zdecydowały się na 
utworzenie parku miejskiego na 
przestrzeni około 2 ha. Rypin na-
leżał do utworzonego w 1928 roku 
Międzykomunalnego Związku 

Elektryfikacyjnego powiatów: 
Brodnica – Działdowo – Lipno 
– Lubawa – Rypin i Wąbrzeźno. 
W ramach Związku planowa-
no budowę wielkiej elektrowni 
wodnej na Drwęcy w Elgiszewie, 
z której energia rozsyłana byłaby 
do miejscowości należących do 
związku. Elektrownia w Rypinie 
miałaby wtedy pełnić funkcję 
stacji rozdzielczej oraz rezerwu-
aru na wypadek uszkodzeń linii 
transmisyjnych. Idea ta jednak 
pozostała wyłącznie w fazie pla-
nów i nie doczekała się realizacji. 
W czasie wojny Niemcy przepro-
wadzili modernizację elektrowni 
miejskiej, montując nowe silniki 
wytwarzające prąd.

Po 1945 roku energetyka 
w Rypinie funkcjonowała tylko 
w oparciu o niewielki posteru-
nek monterski przy ulicy Jasnej, 
w dawnym przedwojennym 
budynku elektrowni miejskiej. 
Elektryfikacją powiatu w latach 
pięćdziesiątych zajęły się zjedno-
czenia energetyczne w Gdańsku. 
Zmiana nastąpiła od 1 kwietnia 
1967 roku, kiedy to rozpoczął pra-
cę nowo utworzony Rejon Ener-
getyczny w Rypinie. Na siedzibę 
wyznaczono budynek posterun-
ku przy ulicy Jasnej (wówczas 
już Elizy Orzeszkowej 3). Powo-
łano pierwszego kierownika za-
kładu, Czesława Maciejewskiego. 
Jego zastępcą został Stanisław 
Manikowski, który był jednocze-
śnie kierownikiem działu tech-
nicznego. Nowo założony Rejon 
Energetyczny w Rypinie zatrud-
nił 120 pracowników. Działem 
technicznym kierował Stanisław 
Manikowski. Zatrudnieni w nim 
byli: Roman Stankowski, Kry-
stian Felka, w brygadzie oświe-
tlania ulicznego pracowali: Jerzy 
Ciepliński, Sylwester Bieżuński, 
Leszek Michalski. Technika-
mi dokumentacji byli: Tadeusz 
Ostrowski i Jadwiga Lejchmic. 
Mistrzem linii wysokiego napię-
cia był Sylwester Staniszewski, 
a niskiego napięcia Roman Tu-
chewicz. Sekcją wykonawstwa 
zarządzał Eugeniusz Słomczew-
ski, a podlegały mu brygady: 
sieci wysokiego napięcia, sieci 
niskiego napięcia, urządzeń sta-
cyjnych i oświetlenia ulicznego. 
Pracę dziesięciu posterunków: 
w Brodnicy, Czernikowie, Golu-
biu-Dobrzyniu, Lipnie, Radosz-
kach, Rypinie, Zbójnie, Skrwil-
nie, Wąpielsku i Świedziebni, 
nadzorował Zdzisław Młodecki. 
Działem obsługi odbiorców kie-
rował Roman Lenard. Inspekto-
rami nadzoru energetycznego 
byli Andrzej Ludwicki i Ludwik 

Rutkowski.
W 1971 roku zakład przenie-

siony został do nowej siedziby 
przy ulicy Piaski 31. Zmiana dy-
rektora nastąpiła w 1973 roku, 
kiedy funkcję tę przejął Stanisław 
Manikowski. Zarządzał Rejonem 
do emerytury przez kolejne 30 
lat, do 2003 roku. Stanowisko 
kierownika działu technicznego 
przejął po nim Krzysztof Jani-
szewski. Od 1 lutego 1979 roku 
funkcję tę objął Andrzej Weber. 
Bezpośredni nadzór nad Rejo-
nem Energetycznym w Rypinie 
sprawował Zakład Energetyczny 
w Toruniu. W latach siedemdzie-
siątych zatrudnienie w Rejonie 
Rypin wahało się w granicach 
około 170 osób. Zmieniał się rów-
nież obszar świadczonych usług. 
W początkach lat siedemdziesią-
tych struktura opierała się o sześć 
posterunków energetycznych: 
w Rypinie, Brodnicy, Jabłonowie, 
Wąbrzeźnie, Kowalewie, Golubiu. 
W 1975 roku zlikwidowano poste-
runek rypiński. Zmieniono tak-
że zasięg działania i w 1977 roku 
Rejonowi Rypin podlegały poste-
runki: w Brodnicy, Dobrzyniu n/
Wisłą, Lipnie, Nowym Mieście 
Lubawskim, Czernikowie i Górz-
nie. W 1975 roku Rejon Energe-
tyczny Rypin był pionierem przy 
wprowadzaniu pierwszego sys-
temu informatycznego SAFO II 
w obsłudze odbiorców ZE Toruń. 

W latach osiemdziesiątych 
Rejon Energetyczny w Rypinie 
nadal podlegał Zakładowi Ener-
getycznemu w Toruniu. Na czele 
rejonu stał jako dyrektor Stani-
sław Manikowski. Podlegały mu 
już jednak tylko cztery poste-
runki energetyczne: w Dobrzy-
niu n/Wisłą, Lipnie, Czernikowie, 
Skępem i Tłuchowie. Dyrektor 
współpracował z trzema kierow-
nikami wydziałów. Wydziałem 
technicznym zarządzał Andrzej 
Weber, wydziałem handlowo-ad-

ministracyjnym Roman Lenard, 
a wydziałem ruchu Zygmunt 
Daczko. W 1980 roku nastąpiło 
zmniejszenie obszaru obsługi 
Rejonu Energetycznego Rypin, 
ponieważ część obsługiwanego 
terenu przeszła do nowo utwo-
rzonego Rejonu Brodnica. W 1980 
roku wprowadzono w zakładzie 
nowszą wersję systemu informa-
tycznego w obsłudze odbiorców 
„Prognoza”, a w 1983 roku naj-
nowszy produkt bilingowy ZBYT, 
który funkcjonował do 1993 roku. 
W 1989 roku zakłady energe-
tyczne stały się samodzielnymi 
przedsiębiorstwami. W 1993 roku 
nastąpiło przekształcenie Zakła-
du Energetycznego w Toruniu 
w spółkę Skarbu Państwa pod na-
zwą Zakład Energetyczny Toruń 
SA. Rypin stał się wówczas Re-
jonem Dystrybucji. W 1993 roku 
rozpoczęto rozbudowę siedziby 
Rejonu i zaplecza, które oddano 
do użytku w grudniu 1994 roku. 
Inwestorem był Zakład Energe-
tyczny S.A. w Toruniu, a wyko-
nawcą PBRol w Rypinie.

W 2003 roku na emerytu-
rę przeszedł wieloletni dyrektor 
Rejonu Energetycznego w Rypi-
nie Stanisław Manikowski. Jego 
miejsce zajął Andrzej Weber, 
który funkcję tę pełnił do 2012 
roku. Na stanowisko zastępcy 
dyrektora powołano Waldemara 
Słowika.

W 2012 roku Rejon Energe-
tyczny w Rypinie został zlikwi-
dowany. Utworzono tylko punkt 
obsługi klienta, który jednak 
także w 2015 roku przeniesiono 
do Brodnicy, a w Rypinie pozo-
stawiono już tylko zespół pogo-
towia energetycznego, zajmujący 
się usuwaniem awarii. W lutym 
2017 roku, w wyniku starań 
podjętych przez władze miasta, 
przywrócono Rejon Dystrybucji 
Energii w Rypinie.

Piotr Gałkowski

Stanisław Manikowski. Dyrektor 
Rejonu Energetycznego w Rypinie 
w latach 1973-2003

Roman Lenard. Wieloletni pra-
cownik (1967-2011) Rejonu Ener-
getycznego w Rypinie, zastępca 
dyrektora ds. handlowych.

Elektrownia Miejska w Rypinie przy ulicy Jasnej 6 (fot. 1928)
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Pijar i piorunochron
POSTAĆ  W jaki sposób w Polsce pojawiły się piorunochrony? Wielki udział w tym ma pewien pijar, 
który urodził się w jednej z wsi pod Płockiem

Benjamin Franklin przeszedł 
do historii jako jeden z ojców 
elektryczności. Przeprowadzając 
swój eksperyment z latawcem 
i kluczem nieomal zginął, ale 
przyczynił się do wynalezienia 
piorunochronu. W Polsce pioruno-
chrony początkowo były traktow-

ane z rezerwą. Trwały u nas os-
tatnie lata panowania Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Król dążył 
do oświecenia poddanych, ale ci nie 
przepadali za nowymi wynalazka-
mi. Wciąż królowało niedbalstwo, 
głupota i zabobon. Przeciętny chłop 
bardziej niż w moc piorunochronu 

wierzył w to, że ocalą go dźwięki 
kościelnego dzwonu, które miały 
“kruszyć pioruny”. Polska nie była 
niestety jedynym miejscem, gdzie 
wierzono w takie przesądy. Nawet 
w Berlinie edyktem królewskim na-
kazywano dzwonić na chmury.

W Polsce pierwszą osobą, 
która przełamała barierę był Krys-
tian Syegler, burmistrz Rawicza. 
W mieście działało wiele zakładów 
sukienniczych i średnio co parę lat 
pioruny doprowadzały do pożarów, 
uderzając w wysokie budynki fab-
ryczne. W Warszawie pierwszy pio-
runochron pojawił się 6 lipca 1784 
roku na wieży zamkowej. Spon-
sorem urządzenia był król Stanisław 
August. Zaczęły pojawiać się książki 
mówiące o elektryczności. O dziwo 
w Polsce pionierem tej dziedziny 
nauki był duchowny – ks. Józef 
Herman Osiński. Był on profesorem 
fizyki w warszawskich szkołach i ek-
sperymentatorem. Pierwszą książkę 
o elektryczności wydał w 1777 roku. 
Już wtedy zadawał kłam zabob-
onom, pisząc “piorun to nic in-
nego tylko elektryzacja powietrza”. 
Szybko napisał kolejną książkę 
pt. “Sposób ubezpieczający życie 

i majątek od piorunów”. Uznawana 
jest ona do dziś za pierwszą polską 
książkę o elektrotechnice.

Oczywiście wciąż nie 
domyślano się o wielu sprawach, 
które dziś wydają się oczywiste. 
Osobę, którą poraził piorun, autor 
polecał polewać zimną wodą lub 
spirytusem. Lekiem na porażenia 
kończyn spowodowane uderzeni-
em pioruna miało być upuszczanie 
krwi. Książeczka księdza Osińskiego 
odniosła skutek. W 1784 roku bisk-
up Michał Poniatowski zachęcał 
podległych mu proboszczów, by ci 
montowali piorunochrony i wybi-
jali z głów wiernych szkodliwe za-
bobony. 

Ksiądz Osiński urodził się 
w Dobrzykowie w okolicach Płocka. 
Pd początku był związany z za-
konem pijarów. Najpierw uczył się 
w ich zgromadzeniu, a następnie 
sam został nauczycielem. Wyjechał 
na studia do Wiednia. Po trzech la-
tach w Wiedniu udał się do Paryża. 
Tam spotykał się z uczonymi epoki 
oświecenia. Po powrocie do Pol-
ski objął funkcję profesora w kole-
gium Konarskiego. Wykładał 
fizykę i chemię. Był nauczycielem 

XX wiek

Rowerowa policja
Niedawno opublikowano raport zgodnie z którym 
policyjne radiowozy są w katastrofalnym stanie. 
Poprzednicy współczesnych policjantów mieli 
jeszcze gorzej, a wielkim świętem było dla nich, 
gdy kupiono im... rowery.

Wyposażeniem policji w row-
ery zajął się przed wojną sejmik 
powiatowy w Lipnie oraz miasta 
i gminy. W 1929 roku zakupiono 14 
rowerów. W 1930 roku 9 kolejnych. 

Rowery były wówczas bardzo 
drogie. Łącznie kosztowały 7.200 
zł według ówczesnej wartości 
pieniądza. Każdy posterunek 
w powiecie posiadał przynajmniej 

Odbudowa w rok
Pałac w Kikole po wojnie nie wyglądał dobrze. 
Obiekt był zrujnowany, a na jego odbudowę przy-
szło czekać do lat. 60.

XX wiek

Pałac w czasie wojny uległ 
zniszczeniu. Został odbudowany 
w 1966 roku. Rok wcześniej budynek 
trafił pod skrzydła Zjednoczenia 
Przedsiębiorstw Przemysłowych 
Instal. Wcześniej był on własnością 
Komitetu Drobnej Wytwórczości. 
Komitet miał jeden ze sklepów 
w Lipnie. Za czasów komitetu 
w pałacu nie prowadzono większych 
prac, ale zabezpieczono obiekt 
przed dalszą dewastacją. Na więcej 
komitetu nie było zwyczajnie stać. 
Instal rozpoczął prace jesienią 1965 
roku. Zapadła decyzja o odbudowie. 
Mimo wielu kłopotów prace udało 
się zakończyć. W pałacu powstały 

pokoje mieszkalne dla ponad 60 
osób, sala konferencyjna, pomieszc-
zenia klubowe, kawiarenka itd.

Przy okazji warto przypomnieć 
postać pierwotnego architekta, 
który tworzył plany pałacu. Był to 
Stanisław Zawadzki. Był profesorem 
architektury w warszawskim kor-
pusie kadetów, pułkownikiem ar-
tylerii i zastępcą komendanta Kor-
pusu Inżynierii Koronnej. Był także 
budowniczym Komisji Edukacji 
Narodowej. Oprócz pałacu w Kikole 
był autorem obiektów w Śmiełowie, 
Dobrzycy i Lubostroniu.

(pw)
fot. ilustracyjne

Przygody automobilisty
Antoni Borzewski – dziedzic z Ugoszcza – był jednym z pionierów polskiego 
automobilizmu. Już w 1911 roku wziął udział w rajdzie dookoła Polski

XX wiek

Antoni Borzewski był 
człowiekiem, który słynął 
z wyszukiwania rożnego rodzaju 
nowinek. Jedne z jego pomysłów 
udawało się zrealizować (np. 
budowę cukrowni w Ostrowi-
tem), inne niestety nie doczekały 
się realizacji (budowa kolejki 
wąskotorowej łączącej majątki na 
terenie dzisiejszych gmin Cz-
ernikowo i Zbójno). Pasją Borze-
wskiego była motoryzacja. W 1911 

roku wszedł w skład komitetu or-
ganizacyjnego pierwszego “Lotu 
okrężnego nad Królestwem Pol-
skiem”. 

Borzewski miał wiele przygód 
związanych z automobilami. W 1911 
troku podczas jednego z rajdów 
w Warszawie na jego samochód 
najechał... pociąg. Skład cofał, 
a Borzewski z dwójką pasażerów 
przejeżdżał przez przejazd. Dzięki 
niskim prędkościom dziedzic 

i pasażerowie zdołali wyskoczyć 
z auta. Borzewski wytoczył pro-
ces kolejom, ponieważ przejazd 
posiadał bariery, których jednak 
nikt nie opuścił.

Borzewski był jednym 
z założycieli Polskiego Automobilk-
lubu. Zmarł 16 sierpnia 1920 roku 
podczas obrony majątku w Ugoszc-
zu przed atakiem bolszewików.

(pw)

jeden rower. W Lipnie było ich aż 
6. W Kikole policja dysponowała 
jednym rowerem, w Czernikowie, 
Lubiczu, Chełmicy, Bobrownikach, 
Wielgiem, Tłuchowie i Dobrzyniu 
po dwa.

W 1929 roku wielkim wydarze-
niem dla powiatowej policji było 
zakupienie samochodu. Kosztował 
3 tys. zł i garażowany był w Lipnie. 
Aby usprawnić kontakt między 
policjantami, sejmik przyłączył 
się do telefonizacji posterunków 
policyjnych. W 1930 roku tylko 
jeden posterunek – w Działyniu – 
nie posiadał telefonu.

(pw)

z powołania. Nie ograniczał się do 
dawania wykładów w szkole. Dawał 
bezpłatne lekcje także w teatrach 
warszawskich. Niestety wykłady 
odbywały się w języku francuskim. 
Powód był prosty. W języku polskim 
brakowało wielu odpowiedników 
naukowych terminów, które były 
już znane na zachodzie. Wysiłki 
Osińskiego docenił król, który nadał 
mu złoty medal zasług.

W 1800 roku został członkiem 
Towarzystwa Warszawskiego 
Przyjaciół Nauk. Podczas swojego 
wykładu w towarzystwie miał 
powiedzieć: – „Dowcip ludzki 
wyśledzić i zgłębić potrafił na-
jskrytsze przyrodzenia tajemnice 
i że mu jeszcze obszerne zostaje 
pole do dalszego śledzenia natury 
i nowemi coraz wynalazkami rozsz-
erzania sfery wiadomości naszych 
w tej nauce, która już tyle korzyści 
rozwojowi ludzkiemu przyniosła”.

Ks. Józef Osiński był więc wiz-
jonerem, który sięgał daleko poza 
losy swojego pokolenia. 

Wybitny naukowiec zmarł  
13 marca 1802 roku.

(pw)



Auto-Moto

Kupię auta rozbite, stare, skorodowane, 

każdego stanu. Odbiór - gotówka. Kon-

takt tel. 889 883 507

Kupię/Sprzedam

Sprzedam słupki ogrodzeniowe - długość 

2,2 m, średnica 75 mm, grubość 3 mm. 

Tel 889 883 507

Tuja szmaragd 0,62 zł , tel. kontaktowy 

518-518-835

Oddam owczarka, sprzedam bryczkę tel. 

880409583

Nieruchomości

Sprzedam działkę budowlaną  nad jezio-

rem Wąbrzeźno Cymbark około 900 m2, 

cena do uzgodnienia, tel. 604 541 339

Sprzedam lub wynajmę magazyny, trzy 

po 140 m2, jeden 300 m2, Wąbrzeźno, 

ul. 1 Maja 63, tel. 604 541 339

M3, 47 m2, drugie piętro, Rypin, tel kon-

taktowy 604 609 614

Praca

Pracuj z Promedica24 jako Opie-
kunka Seniorów w Niemczech 

i zarób nawet 12 tysięcy w dwa 
miesiące. Bezpłatne kursy języka 
niemieckiego i gwarantowane za-
trudnienie.  Zapraszam na spotka-
nie z rekruterem 2.08 lub 23.08 
w godzinach 10-15, ul. Tylna 1 
Brodnica. Zadzwoń 519 690 440. 
Promedica24.

Chcesz pracować jako Opiekun/
ka osób starszych w Niemczech, 
a nie znasz języka niemieckiego ? 
Zapisz się już dziś na kurs w Brod-
nicy. Zapisy trwają. Ostatnie wol-
ne miejsca. Kurs startuje w sierp-
niu. Promedica24. Zadzwoń pod: 
519 690 440.

Rolnictwo

Sprzedam łubin słodki, oczyszczony, 
1400 kg. Tel. 508 823 076 

Różne

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

Usługi

Autoholowanie, pomoc drogowa, prze-
wóz aut lub maszyn do 5 t. Faktura, po-
moc w uzyskaniu auta zastępczego. Tel. 
889 883 507

TRANSPORT KONI, KROW I INNYCH 
ZWIERZAT NA TERENIE CALEJ POLSKI. 
ATRAKCYJNE STAWKI. POMOC PRZY 
ZALADUNKU. FACHOWE PODEJSCIE. 
TEL. 669 450 043
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

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

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

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

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

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

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

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

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

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

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

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

BUDOWA I REMONTY

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

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

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

EDUKACJA

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

FINANSE I BANKOWOŚĆ

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

NIERUCHOMOŚCI

BIURA NIERUCHOMOŚCI

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

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

OGRODNICTWO

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

Tel. 54 230 90 66 , 519 618 010

ROLNICTWO LEŚNICTWO

HURT / SKLEP

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

MASZYNY

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

NAWOZY

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

USŁUGI

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

SKŁADY OPAŁU czarny

Dampol skład opału Szczuka, tel. 56 498 12 24

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

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

SPORT I REKREACJA czarny

FITNES / AEROBIC / KULTURYSTYKA

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

ROWERY

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

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

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

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

USŁUGI

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

SUROWCE / SKUPY czarny

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

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

ADMINISTRACJA

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

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

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

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

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

KULTURA I REKREACJA

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

serwisy

skup aut / demontaż

stacje kontroli pojazdów

usługi

usługi
Budowa i remonty

wykończenie wnętrz

Edukacja
szkoły językowe

Finanse i bankowość
leasing

Nieruchomości
biura nieruchomości

hurt / sklep
Rolnictwo / leśnictwo

maszyny

nawozy

usługi

składy opału

fitness / aerobic
/ kulturystyka

Sport i rekreacja

rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Kultura i rekreacjaKultura i rekreacja

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

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

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

NUMERY ALARMOWE

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

OŚWIATA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNE

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

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

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

ZDROWIE

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

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

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

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

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

Oświata

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 

Zdrowie

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU RYPIŃSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Praca

Różne

Rolnictwo

Nieruchomości

Auto Moto

Kupię/Sprzedam

Usługi

Ogrodnictwo

R E K L A M A  W  C R Y

TEL.  608 688 587
Z A D Z W O Ń

Numery alarmoweNumery alarmowe
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W Sadłowie zabawa na 102
GMINA RYPIN  Liczne konkursy dla dzieci, przekąski dla wszystkich, a wieczorem zabawa taneczna – tak 
w skrócie można opisać to, co w minioną sobotę wydarzyło się w Sadłowie. Coroczny piknik rodzinny przy-
ciągnął tłumy

Początek imprezy należał 
do dzieci, które zabawiał klaun 
Bąbel. Najmłodsi rywalizowali 
ze sobą w konkurencjach wyma-
gających zaangażowania, spraw-
ności fizycznej i sprytu. Dzieci 
uczestniczyły w wielu zabawnych 
konkursach. Dodatkowo każdy 
chętny mógł spróbować swoich 
sił w chodzeniu na szczudłach. 
Sporym zainteresowaniem cie-
szyły się atrakcje w postaci ba-
senu z łódeczkami oraz dmu-
chanej zjeżdżalni. Nie zabrakło 
także lodów, zimnych napojów, 
popcornu, kiełbasek z grilla, ciast 
i kawy. Wszystko serwowane 
było za darmo.

– Wakacyjny piknik rodzin-
ny połączony z zabawą tanecz-
ną dla dorosłych organizowany 

przez KGW oraz OSP to już tra-
dycja w naszej miejscowości – 
mówi Marek Śmiechewicz, radny 
gminy Rypin. – Dzięki środkom 
z funduszu sołeckiego trzech so-
łectw (Sadłowo, Nowe Sadłowo 
i Linne), GOPS oraz sponsorom 
zapewniliśmy uczestnikom wiele 
atrakcji. Dzieci z rodzicami mo-
gły również zwiedzać pomiesz-
czenia pałacu – izbę historycz-
ną, myśliwską i przyrodniczą. Do 
dyspozycji uczestników festynu 
były również komercyjne sto-
iska ze słodyczami i zabawkami. 
Dużym powodzeniem cieszył się 
bar prowadzony przez straża-
ków z OSP, gdzie oprócz napojów 
można było nabyć potrawy z gril-
la i rewelacyjne ziemniaki na pa-
tyku. Niestety kapryśna pogoda 

sprawiła, że impreza zakończyła 
się troszkę wcześniej niż się spo-
dziewano. Słowa uznania za wło-
żoną pracę w przygotowanie fe-
stynu należą się niestrudzonym 
paniom z KGW oraz strażakom. 
Nie wystarczą bowiem tylko pie-
niądze, muszą znaleźć się także 
chętni do zorganizowania tej 
niemałej przecież imprezy ple-
nerowej.

Im bliżej wieczora, tym wię-
cej osób przybywało na zabawę. 
O oprawę muzyczną imprezy za-
dbał zespół „Jej chłopaki” w skła-
dzie 6-osobowym. Muzyka grana 
na żywo poderwała wszystkich 
do tańca. Zabawa była przednia, 
a gościom dopisywał humor.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz
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Dokończenie ze str. 1
Planuje się, aby w przyszłości pa-
łac stał się centrum życia kultu-
ralnego gminy Rypin, gdzie będą 
mogły być realizowane różnora-
kie projekty skierowane zarówno 
do mieszkańców jak i odwiedza-
jących nas gości. W maju bieżące-
go roku Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Gminy Rypin podjęło 
decyzję o przeniesieniu swojej 

Pałac w Sadłowie 
jak nowy

Gmina Rypin

siedziby do pałacu w Sadłowie. 
Wszystkie działania zmierzają ku 
temu, aby odmieniony obiekt stał 
się architektoniczną wizytówką 
gminy Rypin oraz miejscem do 
prowadzenia działań w sferze 
społecznej, kulturalnej i eduka-
cyjnej – dodaje wójt Janusz Ty-
burski.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz
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Jak informuje resort rol-
nictwa i rozwoju wsi, jest aż 
osiem form pomocy. Pierw-
sza to kredyt preferencyjny na 
wznowienie produkcji rolnej. 
Banki współpracujące z Agencją 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa udzielają kredyty 
w wysokości nie większej niż 
kwota oszacowanych strat na 
wznowienie produkcji w gospo-
darstwach rolnych. Kredyt może 

być przeznaczony na zakup rze-
czowych środków do produkcji 
rolnej (kwalifikowanego mate-
riału siewnego, nawozów mine-
ralnych, środków ochrony roślin, 
paliwa na cele rolnicze, inwenta-
rza żywego). Kredytobiorca jest 
zobowiązany udokumentować 
50 proc. poniesionych wydat-
ków. W 2018 roku kredyty będą 
udzielane z oprocentowaniem 
płaconym przez producenta rol-

nego w wysokości do 0,5 proc. 
w skali roku.

Drugi rodzaj pomocy to 
poręczenia i gwarancje spłaty 
kredytów bankowych udzielo-
nych na wznowienie produkcji 
w gospodarstwach rolnych lub 
działach specjalnych produkcji 
rolnej, znajdujących się na ob-
szarach, gdzie szkody powstały 
w związku z suszą. 

Trzecia forma to udzielanie 

zrekompensują skutki suszy
REGION  Producenci rolni, po oszacowaniu strat w uprawach rolnych przez komisje powołane przez wo-
jewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, mogą ubiegać się o pomoc

przez Prezesa Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, na 
indywidualny wniosek rolnika, 
pomocy w opłaceniu bieżących 
składek na ubezpieczenie spo-
łeczne oraz regulowaniu zaległo-
ści z tego tytułu w formie odro-
czenia terminu płatności składek 
i rozłożenia ich na dogodne raty, 
a także umorzenie w całości lub 
w części bieżących składek. 

Możliwe jest też zastoso-
wanie przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa pomocy 
w formie odroczenia i rozłożenia 
na raty płatności z tytułu umów 
sprzedaży i dzierżawy nierucho-
mości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz ulg w opła-
tach czynszu, a także umorzenia 
raty płatności czynszu z tytułu 
umów dzierżawy, na indywidual-
ny wniosek producenta rolnego, 
w którego gospodarstwie rolnym 
lub dziale specjalnym produkcji 
rolnej powstały szkody;

Kolejna forma to udzielanie 
przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa dotacji 
dla producentów rolnych, w któ-
rych gospodarstwach rolnych 
szkody  w uprawach rolnych 
spowodowane wystąpieniem 
suszy powstałe  na powierzch-
ni uprawy objęły co najmniej 
30 proc. danej uprawy. Stawka 
pomocy na 1 ha  zostanie ogło-
szona przez Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi na dwa tygodnie 
przed terminem naboru wnio-
sków, który również określony 
będzie przez MRiRW.

Możliwa jest ponadto do-
tacja dla podatników podatku 
rolnego, którzy w 2018 r. pro-
wadzili chów lub hodowlę ryb 
słodkowodnych w stawach ryb-
nych położonych na obszarze 
gmin, w których wystąpiła susza 
lub powódź w rozumieniu prze-
pisów o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich 
w wysokości 300 zł/ha.

Inna forma pomocy to spła-
ta przez Agencję Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa na 
rzecz banków, w których pro-
ducenci rolni mają kredyty z do-
płatami do ich oprocentowania 
stosowanymi przez tą Agencję, 
pełnego oprocentowania przez 
okres nie dłuższy niż 2 lata -  
w przypadku zawieszenia przez 
banki spłaty kapitału tych kre-
dytów  w takim samym okresie.

Alternatywą jest udziela-
nie na podstawie ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa przez wójtów, bur-
mistrzów lub prezydentów miast 
ulg w podatku rolnym, na indy-
widualny wniosek producenta 
rolnego.

(ToB)
fot. ilustracyjne

Będą sprawdzać zwolnienia
W pierwszym półroczu tego roku Oddział ZUS w Bydgoszczy i Toruniu wstrzymał 
bądź obniżył świadczenia chorobowe na kwotę ponad 4,2 mln zł.

Powiat

Kwota obniżonych i cof-
niętych świadczeń po kontroli 
zwolnień lekarskich w pierw-
szym półroczu tego roku wy-
niosła ponad 4,2 mln zł, w ca-
łym kraju 98,1 mln zł. Na kwotę 
tę składają się nie tylko zakwe-
stionowane zwolnienia lub spo-
sób ich wykorzystania, ale 
także zmniejszenie świadczeń  
z powodu nieterminowego do-
starczenia druku zwolnienia do 
ZUS albo, gdy ustał tytuł ubez-
pieczenia.

– Zgodnie z ustawą 
o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby  
i macierzyństwa, Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych ma obo-
wiązek prowadzić systematyczną 
kontrolę zarówno prawidłowości 

orzekania o czasowej niezdolno-
ści do pracy jak i prawidłowości 
wykorzystania zwolnień lekar-
skich. W przypadku pierwszego 
rodzaju kontroli lekarze orzecz-
nicy ZUS weryfikują czy osoba 
korzystająca ze zwolnienia le-
karskiego jest nadal chora i tym 
samym niezdolna do pracy, 
a w przypadku drugiej z kontroli 
pracownicy ZUS sprawdzają, czy 
osoba wykorzystuje zwolnienie 
zgodnie z jego przeznaczeniem, 
a nie wykonuje np. pracy – mówi 
Krystyna Michałek, Rzecznik Re-
gionalny ZUS Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego.

W pierwszym półroczu tego 
roku zakład w województwie ku-
jawsko-pomorskim przeprowa-
dził ponad 12 tys. kontroli osób, 
które korzystały ze zwolnienia 

lekarskiego. To prawie 4 tys. 
mniej kontroli niż w tym samym 
okresie roku ubiegłego. Jednak 
tegoroczna weryfikacja zwol-
nień okazała się zdecydowanie 
bardziej skuteczna. W tym roku 
wydano 774 decyzje wstrzymu-
jące dalszą wypłatę świadczenia, 
natomiast w pierwszym półro-
czu roku ubiegłego 601. Jeszcze 
bardziej, bo blisko dwukrotnie, 
wzrosła kwota wstrzymanych 
świadczeń, sięgając ponad 656 
tys. zł (317,3 zł w porównywal-
nym okresie 2017 r.).

– ZUS ma również obowią-
zek obniżenia podstawy wy-
miaru świadczeń chorobowych 
do 100 proc. przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia, gdy 
osoba na zwolnieniu lekarskim 
traci tytuł do ubezpieczenia 

chorobowego np. w wyniku 
wygaśnięcia umowy o pracę. 
Z tego powodu w tym półroczu 
obniżono w kujawsko-pomor-
skim zasiłki chorobowe i świad-
czenia rehabilitacyjne prawie  
3 tys. osobom, na łączną kwotę 
ponad 3,5 mln zł – dodaje Mi-
chałek.

Do czasu powszechne-
go wejścia w użycie elek-
tronicznego zwolnienia le-
karskiego, co stanie się  
1 grudnia 2018 r., Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych ma obowiązek 
obniżyć o 25 proc. świadczenie, 
wszystkim tym, którzy w ciągu  

7 dni nie dostarczą zwolnie-
nia do pracodawcy lub ZUS-u. 
Świadczenie jest obniżane za 
każdy dzień zwłoki, począwszy 
od 8 dnia zwolnienia. W I pół-
roczu tego roku zakład w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim 
obniżył z tego tytułu świad-
czenia chorobowe 1457 osobom 
o kwotę blisko 95, 7 tys. zł.

Łącznie w I półroczu 2018 r. 
Oddział ZUS w Bydgoszczy i To-
runiu wstrzymał bądź obniżył 
świadczenia chorobowe na kwo-
tę ponad 4,2 mln zł.

(red)
 fot. ilustracyjne
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Lech rypin wchodzi do gry
PIŁKA NOŻNA  Już w najbliższą sobotę 11 sierpnia zainaugurowany zostanie nowy sezon IV ligi kujawsko-
pomorskiej. Lech Rypin zagra na wyjeździe z BKS Bydgoszcz. Jakie nadzieje na rozgrywki 2018/19 są w Ry-
pinie?

Przypomnijmy, że poprzed-
ni sezon Lech skończył na szó-
stej pozycji. Przez znaczną część 
rozgrywek naszej drużynie nie 

groził ani spadek, ani awans. 
Można więc powiedzieć, że rypi-
nianie grali raczej bezstresowo. 
Ale na pewno nie można powie-

dzieć, że nie walczyli, bo Lech 
niejednokrotnie sprawiał miłe 
niespodzianki i zdobywał punkty 
w trudnych potyczkach. Władze 
klubu podkreślały, że najważ-
niejszym celem jest wprowa-
dzanie swoich wychowanków, 
granie rypińską młodzieżą i tak 
też w miarę możliwości i postę-
pów juniorów się działo.

Wiadomo, że na sezon 18/19 
nadal trenerem Lecha będzie 
Tomasz Paczkowski. Jeśli chodzi 
o zmiany personalne, z wypo-
życzenia do Wdy Świecie wró-
cił bramkarz Andrzej Semrau. 
Z zespołu ubył też Marek Mag-
dziński, który jako transfer de-
finitywny przeszedł do ekipy 
z Kowalewa Pomorskiego. Także 
do tej ekipy Lech wypożyczył 
Mateusza Ciemińskiego. Dobra 
wiadomość jest taka, że na po-

zycję bramkarza przyszedł ze 
Startu Warlubie doświadczony 
Daniel Osiecki.

– Jesteśmy zadowoleni 
z nowego bramkarza. Ponadto 
cały czas pracujemy nad tym, by 
wdrażać juniorów, by grać swo-
imi wychowankami. Wiadomo, 
że chciałoby się więcej wzmoc-
nień, ale zawsze wszystko rozbi-
ja się o pieniądze. Stawiamy więc 
na swoich – mówi prezes Lecha 
Rypin Bartosz Sobierajski.

Lech rozegrał kilka sparin-
gów. Pokonał 1:0 Mień Lipno, 
zremisował 1:1 z Kasztelanem 
Sierpc i 2:2 z Sokołem Radomin. 
Tradycyjnie już do wyników gier 
kontrolnych nie ma co przywią-
zywać większej wagi. Weryfikacji 
natomiast nastąpi już w sobotę, 
w pierwszym starciu ligowym. 
Jakie oczekiwania są w klubie?

– Liga jest tak wyrówna-
na, a zespoły nieobliczalne, że 
mogę z czystym sumieniem 
powiedzieć, że chcemy tę ligę 
wygrać. Z transferami jest róż-
nie. To, że ktoś zrobił ich więcej, 
jeszcze niewiele znaczy. Mamy 
skład i potencjał, aby powtó-
rzyć, a nawet poprawić szóste 
miejsce z poprzednich rozgry-
wek. Zrobimy wszystko, by tego 
dokonać – dodaje Sobierajski.

Czy plan Lecha wypali? Czy 
rypinianie będą się plasować 
w górnej części tabeli? Czy będą 
się liczyć w walce o awans do III 
ligi? O tym będziecie mogli na 
bieżąco czytać w tygodniku CRY 
oraz na naszym portalu rypin-
cry.pl.

Tekst i fot. 
(ak)

Piłka nożna

Nastolatek z Golubia 
w Manchesterze
Łukasz Bejger, wychowanek Piłkarza Golub-Dobrzyń, oficjalnie został nowym za-
wodnikiem Manchesteru United

W ubiegłym roku nastolet-
ni zawodnik wyjechał na testy do 
dwóch klubów z Manchesteru: Uni-
ted i City. 

– Pierwsze sygnały o ofercie 
z Anglii pojawiły się mniej więcej 
pół roku temu, ale nie mogłem 
o tym informować – mówił w ubie-
głorocznym wywiadzie dla naszego 
tygodnika Łukasz Bejger. – Poru-
szaliśmy ten temat tylko w rodzin-

nym gronie. Po marcowym meczu 
kadry z Walią do klubu wpłynęło 
oficjalne pismo, a ja wraz z naj-
bliższymi miałem trochę czasu na 
podjęcie decyzji. Nie zastanawia-
łem się jednak, w których barwach 
wolałbym występować. Oba kluby 
są potężne, rozpoznawalne na ca-
łym świecie, a ja od dziecka kocha-
łem brytyjski futbol. Gdybym miał 
zaszczyt grać w tamtejszej lidze 

w przyszłości, spełniłbym kolejne 
sportowe marzenie. 

Teraz marzenie Łukasza się 
spełnia. Lech Poznań porozumiał 
się z Manchesterem United w spra-
wie transferu definitywnego, a kilka 
dni temu młody obrońca podpisał 
kontrakt z Czerwonymi Diabłami. 

Łukasz Bejger zaczynał przy-
godę z piłką od KS-u Piłkarz Golub-
Dobrzyń. Stamtąd trafił do akade-
mii Lecha Poznań, gdzie świętował 
m.in. tytuł mistrza Polski do lat 19. 
Zawodnik jest też kapitanem repre-
zentacji narodowej do lat 17. Życzy-
my powodzenia i jak najszybszych 
występów w pierwszym zespole 
Manchesteru United na słynnym 
Old Trafford. 

(ToB)
fot. nadesłane

Najlepsi w kraju 
Kujawsko-Pomorskie wygrało klasyfikację woje-
wództw podczas 24. Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży  Śląskie 2018 w lekkiej atletyce. Na Stadionie 
Śląskim w Chorzowie zawodnicy z Kujaw i Pomorza 
zdobyli  20 medali: 8 złotych, 7 srebrnych i 5 brązo-
wych.

Lekkoatletyka

Po raz pierwszy w historii fi-
nałów Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w lekkiej atletyce Kujaw-
sko-Pomorskie zwyciężyło w klasy-
fikacji województw. Nasz Region 
z dorobkiem 403 punktów wyprze-
dził Śląskie – 313 i Łódzkie – 279. Na 
bieżniach, rzutniach i skoczniach 
Stadionu Śląskiego punkty do tego 
rankingu zdobyli młodzi lekkoatle-
ci z następujących klubów:  CWZS 
Zawisza Bydgoszcz (125), LKS Vectra 
Włocławek (54),  MGLKS Nadwiśla-

nin Chełmno (46), MKL Toruń (41), 
BKS Bydgoszcz (33), LIUKS Krusz-
wica (32), LUKS Start Nakło (16),  
MUKL Brodnica (16), GKS Olimpia 
Grudziądz (15), MKS Inowrocław (14), 
UKS Cyprianka (8), LUKS Serock (3).

 Klasyfikację klubową bezape-
lacyjnie wygrał Zawisza Bydgoszcz 
z dorobkiem 8 medali (5 złotych,  
1 srebrny, 2 brązowe), wyprzedzając 
Skrę Warszawa  i AZS UMCS Lublin.

oprac. (ToB)
fot. ilustarcyjne


