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Powiat
Zebrali 12 tysięcy zł
W zabawie karnawałowej, która 
odbyła się 20 stycznia w Sali Krysz-
tałowej w Restauracji „Modrzewio-
wa” w Starorypinie, uczestniczyło 
140 par. Na cele charytatywne ze-
brano blisko 12 000 zł

str. 3str. 2 str. 5 str. 6

RypinRypin Gmina Rypin Gmina Rypin
Zabawa w szczytnym celu
W sobotę 20 stycznia w Sadłowie 
odbył się coroczny bal na rzecz 
uczniów lokalnej szkoły. W zaba-
wie trwającej do późnych godzin 
nocnych uczestniczyło ponad 100 
osób

Karnawałowa 
zabawa w Rusinowie
W minioną sobotę w Rusinowie 
dzieci wraz ze swoimi rodzicami 
bawiły się na zabawie karnawało-
wej. Niespodzianką dla najmłod-
szych była wizyta św. mikołaja

1 , 9 9  z ł  ( w t y m 5 %  V AT ) ,              N R  0 4 / 2 0 1 8  ( 1 2 5 )  C Z W A R T E K ,  2 5  S T Y C Z N I A  2 0 1 8ISSN: 2450-1557,

RYPIN  W lutym odbędzie się licytacja niedokończonego pawi-
lonu przy ul. Dłutka, który od lat szpeci okolicę. Zainteresowa-
nie tym terenem wyraża miasto, które planuje odkupić działkę 
od powiatu, ale za niższą cenę

Pustostan 
już nie będzie straszyć?

Dwa pożary 
na ul. Nowe Osiedle
Chwile grozy w budynku wieloro-
dzinnym przy ul. Nowe Osiedle. 
W czwartek i piątek doszło tam 
do dwóch pożarów

Nadciągają inwestycje
O ambitnym i rozwojowym bu-
dżecie zapewniał na ostatniej 
sesji burmistrz Paweł Grzybow-
ski. Co nas czeka w nowym roku? 
Inwestycje za ponad 15 milionów 
złotych

Pirat drogowy 
stracił prawko
Rypińscy policjanci zatrzymali kierującego skodą 
octavią, który przekroczył dozwoloną prędkość aż 
o 59 km/h. Za to wykroczenie kierowca stracił prawo 
jazdy, dostał też mandat oraz punkty karne.

Gmina Rypin

W niedzielę (21.01) policjanci 
rypińskiej drogówki pełnili służbę 
w miejscowości Zakrocz. W pew-
nym momencie mundurowi za-
uważyli, jak ze znaczną prędkością 
zbliża się w ich kierunku skoda 
octavia. Funkcjonariusze dokonali 
pomiaru prędkości i okazało się, że 
auto w terenie zabudowanym pę-
dziło z prędkością 109 km/h, choć 
obowiązywała tam „pięćdziesiąt-
ka”.

– Policjanci zatrzymali samo-
chód do kontroli. Kierowcą okazał 

się 51-letni mieszkaniec powiatu 
płockiego, którego poinformowali 
o powodzie zatrzymania i okazali 
kierowcy zmierzoną prędkość – 
mówi Dorota Rupińska z Komendy 
Powiatowej Policji w Rypinie.

Za to wykroczenie funkcjona-
riusze na trzy miesiące zatrzymali 
prawo jazdy 51-latkowi. Mężczyzna 
został też ukarany kilkusetzłoto-
wym mandatem oraz 10 punktami 
karnymi.

(ak)
fot. archiwum

Licytację pustostanu zaplano-
wano na 8 lutego. Zainteresowani 
udziałem w niej muszą dyspono-
wać kwotą blisko 6 mln zł. Chętni 
muszą również wpłacić 290 tys. 
złotych wadium. Wysoka cena bu-
dzi pewne zastrzeżenia ze strony 
władz miasta, których propozycja 
może okazać się jedyną w sytu-
acji, jeśli przetarg zakończy się fia-
skiem.

– Jesteśmy zainteresowani 
zakupem tej nieruchomości i wy-
korzystaniem jej dla zabudowy 
wielorodzinnej przez miejską spół-

kę RTBS – przyznaje burmistrz 
Paweł Grzybowski. – Myślimy rów-
nież o nowej lokalizacji dla siedzi-
by Miejsko-Powiatowej Biblioteki 
Publicznej, dlatego wystąpiliśmy 
z zapytaniem do starostwa czy są 
w posiadaniu aktualnych ekspertyz 
technicznych istniejącego obiektu. 
Jego stan warunkuje oszacowanie 
rzeczywistej wartości nieruchomo-
ści oraz kosztów ewentualnej za-
budowy terenu z wykorzystaniem 
niszczejącego budynku lub jego 
rozbiórkę.

Z informacji uzyskanych od 

władz powiatu wynika, że wycena 
gruntu została wykonana w mi-
nionym roku przez rzeczoznawcę 
majątkowego. Starosta przyznaje, 
że choć budynek podlegał wycenie 
w stanie surowym, to nie posiada 
ekspertyzy technicznej.

– Na przestrzeni ostatnich 
kilkunastu lat zakupem nierucho-
mości było zainteresowanych kil-
ku inwestorów i żaden z nich nie 
wymagał ekspertyzy budynku. 
Przedstawianym warunkiem za-
kupu była zmiana przeznaczenia 
w ogólnym planie zagospodaro-
wania przestrzennego. Eksperty-
za budynku jest niestety bardzo 
kosztowna i tak naprawdę będzie 
stanowić niepotrzebny wydatek 
w naszym budżecie. Na tym etapie 
nie przewidujemy jej przeprowa-
dzenia. Ekspertyzę powinien zlecić 
podmiot zainteresowany nabyciem 
nieruchomości – mówi starosta 
Zbigniew Zgórzyński.

Czy zatem brak inwestora 
zainteresowanego nabyciem nie-
ruchomości spowoduje obniże-
nie ceny i ewentualny kompromis 
z władzami miasta?

Dokończenie na str. 3
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nadciągają inwestycje
RyPin  O ambitnym i rozwojowym budżecie zapewniał na 
ostatniej sesji burmistrz Paweł Grzybowski. Co nas czeka 
w nowym roku? Inwestycje za ponad 15 milionów złotych

W zeszłym roku rypiński 
włodarz wielokrotnie zaznaczał, 
że najważniejsze dla niego są in-
westycje drogowe oraz moder-
nizacje istniejącej infrastruktu-
ry. Prace były widoczne w wielu 
częściach miasta. Jak wyglądać 
będzie to w tym roku?

Na początek trochę liczb: 
wydatki oszacowano na  79 160 
875 zł, a dochody to 72 690 896 
zł. Deficyt wynosi 6 690 896 zł. 
Rzeczywiście inwestycje drogo-
we ruszyły pełną parą mimo zi-
mowej aury. Najdroższa przebu-
dowa właśnie trwa – to remont 
ulicy Lisiny, jego koszt to niemal 
857 tys. zł. Miłośnicy jednośladów 
doczekają się pierwszego etapu 
ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 
Mławskiej od skrzyżowania z ul. 

Dłutka do przejaz-
du kolejowego, na 
tym odcinku zapla-
nowany jest także 
chodnik – koszt to 
400 tys. zł. Remont 
muru oporowego 
i przebudowa dro-
gi wewnętrznej do 
Przedszkola Miej-
skiego nr 2 pochło-
nie 60 tys. zł.

Dobrą wiado-
mością jest to, że 
na wiele inwestycji 
rypiński magistrat 
pozyskał znacz-
ne dofinansowania 
ministerialne oraz 
unijne. I tak dofi-
nansowanie z mini-
sterstwa wspomoże 
przebudowę kom-
pleksów sportowych 
– przy szkole przy 
ul. Sportowej oraz 

MOSiR-owskiej bieżni. Najwięk-
szą inwestycją jest oczywiście 
modernizacja sali widowisko-
wo-kinowej Rypińskiego Domu 
Kultury, gdzie wkład własny to 
prawie 2,6 mln zł., a całościowy 
koszt to ok. 4,8 mln zł. Miesz-
kańcy doczekają się ostatecznie 
nowego targowiska wartego nie-
mal 2 mln zł., miłośnicy sportu – 
parku linowego przy ul. Orzesz-
kowej.

Oczywiście trwają także pra-
ce przy przygotowywaniu doku-
mentacji na kolejne, potrzebne 
naszemu miastu inwestycje. 
Kluczową jest oczywiście ta, do-
tycząca przebudowy ul. Kosza-
rowej, która pochłonie 300 tys. 
zł. Projekt pierwszego etapu re-
witalizacji starówki rypińskiej to 

kolejne 50 tys. zł, a dokumenta-
cja na budowę upragnionej przez 
wielu drogi do cmentarza komu-
nalnego to 40 tys. zł.

Wspominana-najdroższa in-
westycja zakończy się być może 
już w czerwcu. Na remont sali 
kinowej wielu czeka z utęsknie-
niem. Kino odzyska swój blask, 
nowoczesny image, a mieszkań-
cy w komfortowych warunkach 
będą mogli rozkoszować się nie 
tylko filmami, ale i projektami 
„Wielkiej sztuki na ekranie”. Sam 
burmistrz miasta zaznacza: – 
Martwię się tylko tym, czy tak jak 
w zeszłym roku jesteśmy fizycz-
nie zdolni zdążyć ze wszystkim. 
Kończymy ostatnie remonty, ta 
sama liczba urzędników musi 
obsłużyć czasem czterokrotnie 
większe niż w ubiegłych latach 
inwestycje. Trzeba przyznać, że 
pracownicy urzędu jak dotąd 
wywiązują się ze swoich obo-
wiązków wzorowo – mówi bur-
mistrz Grzybowski.

Burmistrz zaznaczał także 
wielokrotnie, że miasto od 2013 
roku nie zaciągnęło żadnych zo-
bowiązań kredytowych. – Przez 
te wszystkie lata realizujemy 
plan inwestycyjny własnymi 
środkami, bądź wspierani środ-
kami pozyskanymi z zewnątrz. 
Mam nadzieję, że uda nam się 
w roku 2018 wygenerować nad-
wyżkę, a także spieniężyć ważną 
nieruchomość przy ul. Kosza-
rowej i wtedy będziemy mogli 
powiedzieć, że będą realizowane 
inwestycje nie za 15 milionów,  
a być może 20 milionów złotych 
– kończy Paweł Grzybowski.

(mr)
fot. archiwum

Rypin

Stacja zabaw do wygrania
Rypiński magistrat dołączył do społecznej kampanii edukacyjnej „Rodzice i dzieci, 
Powietrze bez śmieci” organizowanej przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łuka-
siewicza. W konkursie, który staruje już dziś, wygrać można edukacyjny, nowo-
czesny plac zabaw. Miasto postawiło na boisko asfaltowe przy „Jedynce”.

Kampania edukacyjna do-
tyczy zagrożeń związanych ze 
smogiem. Smog to problem, któ-
ry dotyczy już całej Polski, a jego 
główną przyczyną jest tzw. „ni-
ska emisja” czyli np. spaliny po-
chodzące z pieców starego typu, 
w których pali się dosłownie 
wszystko. Rypin, jak na ekologicz-
ne miasto przystało, wytrwale 
walczy o czyste powietrze, wol-
ne od zanieczyszczeń, między 
innymi dofinansowując wymianę 

źródeł ciepła na proekologiczne 
oraz montażu pomp ciepła lub 
kolektorów słonecznych.

Urząd Miasta Rypin zgłosił 
się do zabawy, wyznaczając jako 
miejsce, w którym mogłaby po-
wstać Naukowa Stacja Zabaw bo-
isko asfaltowe na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 1. Zwycięstwo 
zależy od zaangażowania lo-
kalnej społeczności, wszystkie 
zgłoszone gminy mają równe 
szanse. Każdy chętny do udziału 

w zabawie, po wejściu na stronę 
projektu, najpierw będzie musiał 
odpowiedzieć na proste pytanie 
dotyczące problemu smogu, by 
móc oddać głos na wybraną loka-
lizację. Mieszkańcy Rypina wie-
lokrotnie dowiedli, że w jedności 
siła, wygrywając np. plac zabaw 
Nivea czy odświeżenie lokaliza-
cji w ramach Dulux Let’s Colour, 
dlatego zachęcamy wszystkich 
do udziału w zabawie.

(mr)

Zgłaszaj zagrożenia
Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa każ-
dy obywatel ma wpływ na bezpieczeństwo w swoim 
otoczeniu. Mając wiedzę o miejscach, w których za-
grożone jest bezpieczeństwo lub porządek publicz-
ny, za pośrednictwem mapy możemy przekazać ta 
informację policji. Funkcjonariusze sprawdzą każde 
zgłoszenie.

Region

Od 9 września 2016 roku 
w województwie kujawsko-po-
morskim działa Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki 
niej również mieszkańcy powiatu 
rypińskiego mogą zgłaszać miej-
sca według nich zagrożone.

Narzędzie to ma służyć głów-
nie poprawie bezpieczeństwa. Za 
pomocą internetu możemy pod-
powiadać policjantom, gdzie na 
terenie powiatu rypińskiego np. 
nocują bezdomni, albo w którym 
miejscu są źle ustawione znaki 
drogowe.

– Jeśli wiemy o takim miej-
scu, zgłośmy to, zaznaczając 
odpowiednie miejsce na mapie, 
a policjanci to sprawdzą. Do koń-
ca 2017 roku na obszarze działa-

nia KPP Rypin internauci nanieśli 
łącznie 214 zgłoszeń, z czego 88 
policjanci potwierdzili – mówi 
Dorota Rupińska z Komendy Po-
wiatowej Policji w Rypinie.

KMZB jest dostępna na stro-
nie internetowej Komendy Po-
wiatowej Policji w Rypinie, a jej 
obsługa jest bardzo prosta.

Przypominamy, że Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 
nie służy do zgłaszania interwen-
cji, które potrzebują natychmia-
stowej reakcji funkcjonariuszy. 
W takich przypadkach należy 
kontaktować się bezpośrednio 
z dyżurnym policji pod numera-
mi alarmowymi 997 i 112.

(ak)
 fot. archiwum

SkRwilno 3 promile rowerzysty!
15 stycznia o godz. 10.49 w Skrwilnie policjanci zatrzymali do kon-

troli kierującego rowerem po drodze publicznej. Był nim 52-letni mieszkaniec 
powiatu rypińskiego. Podczas kontroli drogowej policjanci ustalili, że mężczy-
zna był pijany. W jego organizmie było prawie 3 promile alkoholu.

RyPin ukradł „małpkę”
20 stycznia 34-letni mieszkaniec Rypina w jednym ze sklepów na 

terenie miasta wykorzystał nieuwagę personelu i dokonał kradzieży jed-
nej butelki wódki o poj. 0,2 litra o wartości ok. 9 zł. Mężczyzna został ujęty przez 
ochronę sklepu i przekazany policjantom. Wobec sprawcy kradzieży policjanci 
zastosowali postępowanie mandatowe.

(red)

na sygnale
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Pamiętaj o odśnieżaniu!
REGION  Duże opady śniegu spowodowały utrudnienia na drogach, ale także mogą powodować zagroże-
nie dla naszego zdrowia, a nawet życia! Nieodśnieżone chodniki, zwisające sople lodu czy zalegający śnieg 
na dachach stwarzają realne zagrożenie dla nas i naszego mienia. Dlatego też, policjanci przypominają 
o odśnieżaniu

R
 E K L A M

 A

W związku z występującymi 
opadami śniegu i koniecznością 
odśnieżania chodników przypo-
minamy o obowiązkach, jakie cią-
żą na właścicielach nieruchomo-

ści. Obowiązki te wynikają między 
innymi z Ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.

– Właściciele, użytkownicy, 
osoby posiadające nieruchomość 

w zarządzie, a także inne pod-
mioty władające nieruchomościa-
mi zobowiązani są do utrzymania 
czystości i porządku na chodni-
kach położonych wzdłuż nieru-
chomości. Do obowiązków nale-
ży oczyszczanie ze śniegu i lodu 
oraz usuwanie błota i innych za-
nieczyszczeń – wyjaśnia Dorota 
Rupińska z KPP Rypin.

Należy również usuwać z da-
chów i gzymsów obiektów bu-
dowlanych bezpośrednio sąsia-
dujących z drogami i chodnikami 
sople lodowe i nawisy śniegu, nie-
zwłocznie po ich powstaniu.

Zgodnie z art. 117 kodeksu 
wykroczeń, każdy kto nie wywią-
zuje się z obowiązku utrzymania 
porządku w obrębie swojej nieru-
chomości podlega karze grzywny 
do 1500 złotych albo karze naga-
ny.

Policja przypomina też o obo-
wiązku dokładnego odśnieżania 
samochodów, który spoczywa na  
kierujących.

– Dokładne odśnieżenie po-
jazdu, przede wszystkim szyb 
i świateł, zapewni dostateczne 
pole widzenia kierowcy, prawidło-
we działanie oświetlenia pojazdu, 
jak również czytelność tablic re-
jestracyjnych. Należy pamiętać 
o usunięciu z dachu pojazdu lub 
przyczepy lodu, który spadając, 
może spowodować uszkodzenie 
innego pojazdu lub doprowadzić 
do poważnego wypadku. Korzy-
stając z prawidłowo utrzyma-
nego pojazdu kierujący zapewni 
bezpieczeństwo sobie i innym 
uczestnikom ruchu drogowego 
oraz uniknie grzywny w drodze 
mandatu karnego – dodaje Ru-
pińska.

Artykuł 66 ust. 1 pkt. 5 Usta-
wy z dnia 20 czerwca 1997r. Pra-
wo o ruchu drogowym mówi, że 
pojazd uczestniczący w ruchu ma 
być tak zbudowany, wyposażo-
ny i utrzymany, aby korzystanie 
z niego zapewniało dostateczne 
pole widzenia kierowcy oraz ła-
twe, wygodne i pewne posługi-
wanie się urządzeniami do kie-
rowania, hamowania, sygnalizacji 
i oświetlenia drogi przy równo-
czesnym jej obserwowaniu.

Zatem poruszanie się po dro-
dze publicznej pojazdem, którego 
przejrzystość oszronionych szyb 
ogranicza widoczność jest na-
ruszeniem normy prawa, ujętej 
w art. 97 Kodeksu Wykroczeń. Za 
takie wykroczenie policjant moż-
ne nałożyć mandat w kwocie od 
20 do 500 zł.

(ak), fot. archiwum

Dokończenie ze str. 1
– W przypadku gdy nie 

wpłynie żadna oferta zakupu, 
wówczas podejmiemy kolej-
ne decyzje – przyznaje staro-
sta. – Przed rozstrzygnięciem 
przetargu nie możemy jednak 
prowadzić z władzami miasta 
żadnych negocjacji w sprawie 
sprzedaży. Jeżeli nieruchomość 
nie zostanie sprzedana w luto-
wym przetargu, a zaintereso-
wanie ze strony Gminy Miasta 
Rypin będzie aktualne, to de-
cyzje odnośnie obniżenia ceny 
nieruchomości i sprzedaż w try-
bie bezprzetargowym podejmie 

zarząd powiatu. Inny scenariusz 
zakłada ogłoszenie kolejnego 
przetargu lub cierpliwe oczeki-
wanie na zmianę przeznacze-
nia nieruchomości w ogólnym 
planie zagospodarowania prze-
strzennego miasta.

Pozostaje mieć nadzieję, że 
popadający w ruinę budynek 
przestanie straszyć, a ewentu-
alne inwestycje w tym miejscu 
przyniosą korzyść mieszkańcom 
Rypina i okolic. Do tematu oczy-
wiście będziemy wracać.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Pustostan już nie 
będzie straszyć?

RypinRypin

Dwa pożary na ul. Nowe Osiedle
Chwile grozy w budynku wielorodzinnym przy ul. Nowe Osiedle. W czwartek 
i piątek doszło tam do dwóch pożarów.

Informację i zdjęcia już w ubie-
głym tygodniu nadesłała nam 
Czytelniczka CRY. Zdołaliśmy je 
potwierdzić w komendzie powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej. 
Do pierwszego zdarzenia doszło 
w czwartek po godz. 18.00. Na 
nadesłanych zdjęciach oraz nagra-
niach widać było akcję kilku zastę-
pów straży pożarnej. Z informacji 

naszej Czytelniczki wynikało, że 
mogło dojść do pożaru w pobliżu 
pieca. Strażacy musieli wchodzić 
przez okno, aby prowadzić ak-
cję ratowniczą. Nikt nie ucierpiał 
w pożarze.

– W momencie pożaru niko-
go nie było w mieszkaniu, a straty 
okazały się niewielkie. Szybka reak-
cja strażaków pozwoliła na opano-

wanie sytuacji. Po ugaszeniu ognia 
przewietrzyli mieszkanie i wyko-
nali niezbędne pomiary. Przyczyną 
prawdopodobnie było zapalenie się 
materiałów opałowych znajdują-
cych się przy piecu – mówi Tomasz 
Sokołowski z komendy powiatowej 
PSP w Rypinie.

Dzień później znowu doszło 
do pożaru w tym samym budynku. 
Tym razem przypuszczalną przy-
czyną było podpalenie. Na szczę-
ście nikt nie ucierpiał, ale strażacy 
profilaktycznie ewakuowali rodzinę 
zamieszkującą pod lokalem, w któ-
rym się paliło. Ogień został ugaszo-
ny, a sytuacja opanowana.

(ak)
 fot. nadesłane

Będzie czujnik powietrza
W ramach kampanii Avivy „Wiem, czym oddycham” 
w wybranych miastach Polski zostaną zamontowane 
zewnętrzne czujniki monitorujące jakość powietrza.

Rypin

Sto czujników otrzymały 
miejscowości, które zdobyły naj-
więcej głosów od internautów. 
Niestety Rypin przegrał w głoso-
waniu internetowym, ale trafi do 
nas jedno z pięćdziesięciu urzą-
dzeń, o lokalizacji których zade-
cydowała komisja konkursowa. 
To niewielkie i proste w montażu 
urządzenie zbiera, przetwarza 
i interpretuje dane w czasie rze-
czywistym.

W oparciu o nie, na mapie 
online oznaczane są m. in. in-
formacje o jakości powietrza 
w miejscu czujnika. Czujnik musi 
być zamontowany na zewnątrz, 
a do funkcjonowania potrzebuje 
jedynie dostępu do prądu oraz 
zasięgu działania telefonii ko-
mórkowej. Wyniki pomiarów bę-
dzie można śledzić już wiosną na 
stronie www.map.airly.eu/pl/.

(mr)
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Zebrali 12 tysięcy zł
POWIAT  W zabawie karnawałowej, która odbyła się 20 stycz-
nia w Sali Kryształowej w Restauracji „Modrzewiowa” w Staro-
rypinie, uczestniczyło 140 par. Na cele charytatywne zebrano 
blisko 12 000 zł

Na zaproszenie starosty ry-
pińskiego Zbigniewa Zgórzyńskiego 
i przewodniczącego rady powiatu 
Krzysztofa Cegłowskiego odpowie-
dzieli m. in. samorządowcy, przed-
siębiorcy, nauczyciele, środowisko 
lekarskie, strażacy i rolnicy. Pod-
czas uroczystego otwarcia staro-
sta zachęcił do wspólnej zabawy 
i zaangażowania w szczytnym spo-
łecznie celu.

Już samo uczestnictwo w balu 
przyczyniło się do zgromadzenia 
pieniędzy. Dodatkowo odbyły się 
licytacje (m. in. karnetu do Studio 
Figury, a także koszy wędlin i ele-
ganckich skórzanych akcesoriów 
przekazanych przez sponsora ge-
neralnego: Cedrob SA – marka 
Cedrob Pasze) oraz loteria fanto-
wa przedmiotów przeznaczonych 
przez sponsorów.

Nie zabrakło licytacji tortu 
przekazanego przez Balbinę i Je-
rzego Kończalskich. Profesjonalną 
oprawę muzyczną, świetną zabawę 
i niezapomniany klimat zagwaran-
tował zespół TakiBand z Rypina. 
– Wszystkim uczestnikom Balu 
Samorządowca, sponsorom i oso-
bom zaangażowanym w organiza-
cję wydarzenia składamy serdecz-
ne podziękowania – podsumowuje 
charytatywne wydarzenie starosta 
Zbigniew Zgórzyński.

(ak)
fot. Starostwo Powiatowe 

w Rypinie

RyPIn  Remont rozpoczęty

Rozpoczęły się prace przy przebudowie ulicy Lisiny. W ramach zadania wy-
konane zostaną dwa zbiorniki retencyjne i elementy odwodnienia drogi. 
Przebudowana zostanie istniejąca nawierzchnia na pieszojezdnię z kostki 
brukowej, zostaną również wykonane zjazdy na posesje. Koszt zadania to 
737 124,24 zł. Wykonawcą robót jest firma ER-BRUK Avetisyan Karen.

Fot. UM Rypin

Rolniku, zgłoś straty
Wójt Jan Koprowski zwraca się do wszystkich rolni-
ków z terenu gminy o przekazanie danych o stratach 
w uprawach, związanych z nadmiernymi opadami 
atmosferycznymi w 2017 r.

Gmina Brzuze

– Informacje o braku moż-
liwości zebrania plonów i wy-
konania zasiewów ozimin oraz 
o niewykonanych zabiegach agro-
technicznych spowodowanych 
rozmięknięciem gruntów i lo-
kalnymi podtopieniami prosimy 
przekazywać do sołtysów lub do 
Urzędu Gminy Brzuze, pokój nr 1 
do 26 stycznia 2018 r. (piątek) – in-
formuje UG Brzuze.

Zebrane materiały zostaną 
przesłane do wojewody kujawsko-
pomorskiego w celu zobrazowania 
sytuacji w województwie i przed-
stawieniu jej ministrowi rolnictwa 
i rozwoju wsi. Dane stanowić będą 
podstawę do ewentualnego wystą-
pienia wojewody do ministerstwa 
o udzielenie pomocy dla poszko-
dowanych gospodarstw.

(red), fot. ilustracyjne

Gmina Wąpielsk

Kto powinien odśnieżać?
Urząd gminy przypominamy, że na jej terenie znajdują się drogi powiatowe, 
gminne oraz sołeckie. Dlatego należy pamiętać, kto powinien zajmować się 
utrzymaniem danych dróg.

– Informujemy, że za zimo-
we utrzymanie dróg powiatowych 
odpowiedzialny jest Zarząd Dróg 

Powiatowych w Rypinie. Drogi 
gminne, w większości asfaltowe, 
utrzymywane są przez Samorzą-

dowy Zakład Budżetowy przy Urzę-
dzie Gminy w Wąpielsku – podaje 
UG Wąpielsk.

Na stronie urzędu możemy 
znaleźć numery telefonów, pod 
które należy dzwonić, by zgłaszać 
nieprzejezdność dróg. Zgłoszenia 
przyjmowane są pod nr tel.: 730 
802 744; 798 395 386 oraz 798 396 
180.

Natomiast decyzję o odśnieża-
niu dróg sołeckich podejmują soł-
tysi poszczególnych sołectw. O do-
bry stan chodników przylegających 
do posesji dbają natomiast właści-
ciele nieruchomości.

– Wszystkich mieszkańców 
gminy Wąpielsk prosimy o życzli-
wość i wzajemną wyrozumiałość 
ze względu na utrudnienia komu-
nikacyjne związane z zimową aurą 
– apelują władze gminy.

(ak), fot. ilustracyjne

Historyczna rocznica
W niedzielę 21 stycznia przypadła 73. rocznica wypar-
cia przez Armię Radziecką Niemców z Rypina. Za-
kończyła się wówczas okupacja hitlerowska, a władzę 
w Rypinie i innych miastach regionu przejęli Rosjanie 
i polscy komuniści. Zaczęło się kolejne zniewolenie, 
cały kraj znalazł się w radzieckiej strefie wpływów.

Rypin

19 stycznia 1945 r. rozpoczęła 
się radziecka ofensywa, która mia-
ła opanować tereny ziemi dobrzyń-
skiej. Oddziały 65. armii opanowały 
20 stycznia Sierpc i przekroczyły 
Skrwę. W ciągu 20 i 21 stycznia jed-
nostki 65. i 70. armii przesunęły się 
40-45 km do przodu i znalazły się na 
rubieży: Brodnica, Sinogóra, Okale-
wo, Szczutowo i dalej wschodnim 
brzegiem Skrwy aż do jej ujścia.

Związki piesze obydwu armii 
nie mogły nadążyć jednak za od-
działami pancernymi. Najszybciej 
nacierał 1. Samodzielny Korpus 

Pancerny gen. mjra Michaiła Pa-
nowa. 21 stycznia w godzinach 
przedpołudniowych zbliżył się on 
do Rypina. Na ulicach miasta przed 
godziną 13.00 pojawiły się pierwsze 
radzieckie czołgi z korpusu pancer-
nego Michaiła Panowa. Paradok-
salnie „wyzwolicielem” okazała się 
ta sama Armia Czerwona, która 
17 września 1939 roku wtargnęła 
w granice Rzeczypospolitej zadając 
„śmiertelny cios nożem w plecy” 
broniącemu się państwu polskie-
mu.

(red)
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– Po raz kolejny frekwencja 
dopisała, co nas niezwykle cie-
szy – przyznaje Piotr Makowski, 
przewodniczący rady rodziców.  – 
Głównym celem dzisiejszej zabawy 
jest integracja środowiska, budo-
wanie życzliwego klimatu wokół 
szkoły i przede wszystkim groma-
dzenie środków na bieżące potrze-
by uczniów. Tradycyjnie dziękuję 
wszystkim gościom za przybycie. 
Szczególne słowa podziękowania 
należą się osobom, które nie szczę-
dziły sił i czasu, by tak wspaniała 
inicjatywa mogła się odbyć.

Uczestnicy imprezy szybko 
rzucili się w wir szalonej zabawy 
w rytm znanych i lubianych utwo-
rów. O oprawę muzyczną zadbał 
zespół FENIX z Rypina, który tra-

fiał w gusta zgromadzonych w re-
mizie gości. Organizatorzy zadbali 
również o poczęstunek dla impre-
zowiczów.

– Przygotowywanie potraw 
trwało kilka dni – mówi Beata Lu-
towska. – Gościom podamy m. in.  
dewolaje, zrazy, roladki ze szpina-
kiem oraz rosół i żurek.

W przerwie między tańcami 
odbywały się zabawne konkursy, 
które cieszyły się popularnością, 
a ich uczestnikom dostarczały 
wielu emocji. Zwycięzcy otrzymali 
również drobne nagrody rzeczo-
we. Przez cały czas trwania im-
prezy, wszystkim dopisywał dobry 
humor.

– Wspólnie z mężem bawimy 
się świetnie – opowiada Monika 

Witkowska, mieszkanka Sadłowa. 
– Jedzenie jest smaczne, a muzyka 
przyjemna dla ucha. Czego chcieć 
więcej?

Wśród bawiących nie zabrakło 
również dyrektora szkoły Jacka 
Pawłowskiego oraz wójta Janusza 
Tyburskiego.

– Cieszy mnie fakt, że w or-
ganizowanych na terenie naszej 
gminy imprezach uczestniczy tylu 
mieszkańców. Tego typu inicjaty-
wy zasługują na pochwałę – doda-
je Tyburski.

Sobotnie szaleństwo na par-
kiecie trwało do białego rana, 
a goście opuszczali salę w Sadłowie 
w doskonałych nastrojach.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Wśród uczestników zabawy prezes OSP w Sadłowie 
Robert Portas wraz z małżonką

Nie zabrakło konkursów

Zespół muzyczny FENIX umilał czas gościom

Gościom dopisywał humor do białego rana

Uśmiechnięte twarze pań

Na balu bawiło się ponad 100 osób

Zabawa w szczytnym celu
GMINA RYPIN  W sobotę 20 stycznia w Sadłowie odbył się coroczny bal na rzecz uczniów lokalnej szkoły. 
W zabawie trwającej do późnych godzin nocnych uczestniczyło ponad 100 osób

Przewodniczący Rady Rodziców 
Piotr Makowski wraz z małżonką

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Sadłowie Jacek Pawłowski 
wraz z małżonką
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Mały Antoś w przebraniu Batmana

Każde dziecko otrzymało słodki upominek

Zabawa był przednia i panowała iście rodzinna atmosfera

Spotkanie było okazją do integracji mieszkańców

Dzieci odświętnie ubrane chętnie uczestniczyły w zabawach

Świetlicę odwiedził św.  Mikołaj

Jak przystało na karnawał, było kolorowo, radośnie i tanecznie

Karnawałowa zabawa w Rusinowie
GMINA RYPIN  W minioną sobotę w Rusinowie dzieci wraz ze swoimi rodzicami bawiły się na zabawie 
karnawałowej. Niespodzianką dla najmłodszych była wizyta św. mikołaja

Imprezę zorganizowano z ini-
cjatywy radnego gminy Rypin 
Sławomira Rumińskiego, lokalnej 
rady sołeckiej oraz pań z Koła Go-
spodyń Wiejskich.

– Organizacja corocznego 
balu staje się u nas powoli trady-
cją, dzięki której mieszkańcy na-
szej wsi mogą bawić się wspólnie 
i integrować  – mówi Sławomir 
Rumiński. – Dzisiejsze spotkanie 
zorganizowaliśmy przede wszyst-
kim z myślą o najmłodszych. Cza-
sami warto, by dzieci aktywnie 

spędziły swój czas wolny, zamiast 
marnować go przed kompute-
rem. Chciałbym serdecznie po-
dziękować naszym sponsorom za 
pomoc w organizacji tego przed-
sięwzięcia. Słowa uznania należą 
się przede wszystkim firmom 
Emix i Zalmet oraz kwiaciarni Fi-
nezja z Rypina. Mile zaskoczyła 
nas również frekwencja.

Wśród zabaw jakie znalazły 
się w programie, były węże, pocią-
gi, kółeczka oraz tańce w parach. 
Niewątpliwą atrakcję stanowiła 

wizyta Mikołaja, który obdaro-
wał wszystkie dzieci paczkami ze 
smakołykami. Zadbano również 
o słodki poczęstunek dla gości. 
Zdaniem uczestników bal był 
udany, a wspólna zabawa przy-
niosła wszystkim wiele radości.

– Moja córka świetnie się 
bawiła – opowiada Ewelina Cie-
płuch. – Dobrze, że organizatorzy 
pomyśleli o dzieciach, atrakcji nie 
brakowało.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz



Czwartek 25 stycznia 2018 fotorelacja 7  RYPIN–CRY.PL

Podczas spotkania nowo-
rocznego sala świetlicy zapełniła 
się licznymi gośćmi z okolicy. Dla 
mieszkańców wystąpiły dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Radzynku. 
Zaprezentowały program arty-
styczny. Osobami odpowiedzialny-
mi za przygotowanie przedstawie-
nia był proboszcz parafii w Żałem 
ks. Jacek Kędzierski oraz panie: Be-
ata Jankowska oraz Joanna Jabłoń-
ska. Dla gości zagrał Jacek Szablew-
ski. Nie zabrakło także tańców.

Spotkanie zostało zorganizo-
wane z inicjatywy radnych: Bar-

bary Przybylskiej, Piotra Przybyl-
skiego oraz sołtysów: Sławomira 
Pawlaka, Jerzego Teklińskiego, 
Pawła Witkowskiego, a także wójta 
gminy Brzuze Jana Koprowskiego. 
W organizację włączyli się również: 
rada sołecka wsi Żałe, kierownik 
GOPS Grażyna Pietrkiewicz oraz 
pracownicy GOPS i Urzędu Gminy 
Brzuze.

– W Żałem corocznie przygo-
towywaliśmy spotkania wigilijne, 
ale w tym roku z racji jednej wi-
gilii gminnej w Ostrowitem takie-
go spotkania nie było. Mieszkań-

cy zawsze chętnie uczestniczyli 
w spotkaniach w swojej świetlicy, 
dlatego radni, sołtysi i wójt wy-
szli z inicjatywą zorganizowania 
podobnego spotkania, po nowym 
roku – zdradza Agnieszka Krau-
za z Wydziału Promocji, Kultury 
i Sportu UG Brzuze.

Jak widać na zdjęciach, zaba-
wa była przednia. Tradycyjnie też 
spotkanie sołeckie było świetną 
okazją do integracji społeczeństwa 
kilku wsi.

Daria Szpejenkowska
Fot. nadesłane

Noworoczne spotkanie w Żałem
GMINA BRZUZE  16 stycznia mieszkańcy Kleszczyna, Radzynka i Żałego mogli wspólnie spędzić czas w świe-
tlicy w Żałem. Zebrani obejrzeli noworoczny występ artystyczny
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Parlament o uprowadzeniach rodzicielskich

W ubiegłym tygodniu Senat RP pracował nad ustawą doty-
czącą uprowadzeń rodzicielskich za granicę. Przepisy dotyczą 
spraw, gdy np. rodzice są skon� iktowani, jedno z nich miesz-
ka w innym kraju i z zagranicy wpływa wniosek o wydanie 
mieszkającego w Polsce dziecka. Do tej pory takimi sprawa-
mi zajmowały się sądy rejonowe, a po zmianach przejmie je 
11 wyspecjalizowanych sądów okręgowych z największych 
miast, natomiast odwołaniami tylko jeden – Sąd Apelacyjny 
w Warszawie.

Inne urlopy dla nauczycieli 

Minister zdrowia, w porozumieniu z ministrem edu-

kacji, wydał rozporządzenie w sprawie orzekania 

o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla po-

ratowania zdrowia. Od stycznia prawo kierowania 

na urlop ma tylko lekarz medycyny pracy. Wcześniej 

taką decyzję podejmował lekarz, który leczył na-

uczyciela – specjalista lub lekarz pierwszego kon-

taktu. Skierowanie ma wystawiać dyrektor szkoły. 

On także będzie udzielał urlopu na podstawie orze-

czenia lekarskiego. 

Od lutego za mandat zapłacimy kartą

Krajowa Izba Rozliczeniowa informuje na swojej stronie 
internetowej, że od lutego w każdym radiowozie patrolu 
drogowego za mandat zapłacimy kartą płatniczą lub Bli-
kiem. To element programu upowszechniania płatności 
bezgotówkowych w administracji publicznej, realizowanego 
przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz KIR. 
Oprócz możliwości płacenia kartą i telefonem, dotychcza-
sowe sposoby uiszczania kary, np. przelewem lub wpłatą 

gotówkową na poczcie, będą wciąż dostępne. 

Porady ZUS w Lipnie

W piątek 26 stycznia Zakład Ubezpieczeń Spo-łecznych organizuje dyżur telefoniczny na te-mat kapitału początkowego. Będzie można do-wiedzieć się m.in. dla kogo ustalany jest kapitał początkowy, w jaki sposób jest wyliczany i kiedy można złożyć wniosek o ponownie jego ustale-nie. Wystarczy zadzwonić w godz. 9.00-11.00 pod numer telefonu: 54 288 61 56. 

Kara za nieodśnieżony samochód

Policja przypomina o obowiązku odśnieżania samochodów. – Należy 
pamiętać o usunięciu z dachu pojazdu lub przyczepy lodu, który spa-
dając może spowodować uszkodzenie innego pojazdu lub doprowadzić 
do poważnego wypadku – informują służby. Poruszanie się po drodze 
publicznej pojazdem, którego oszronione szyby ograniczają kierujące-
mu widoczność jest naruszeniem prawa. Za takie wykroczenie policjant 
możne nałożyć mandat w kwocie od 20 do 500 zł. Trzeba też pamiętać 
o odśnieżaniu chodnika w obrębie swojej nieruchomości. Zapominalscy 
podlegają karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Karta Dużej Rodziny w telefonie

Od początku roku posiadacze Karty Dużej Ro-
dziny mogą korzystać ze zniżek, używając do 
tego aplikacji mobilnej mKDR. Za pomocą funkcji 
geolokalizacji błyskawicznie sprawdzimy, gdzie 
w pobliżu obowiązują zniżki, poznamy także nowe 
rabaty oraz wykaz partnerów akcji. Przypominamy, 
że posiadacze KDŻ (rodziny z przynajmniej trojgiem 
dzieci) mają dostęp do tańszego korzystania z ofer-
ty np. instytucji kultury. Do programu KDR może 
dołączyć każda � rma i instytucja. 

Ruszają testy e-recept

16 lutego w wybranych miejscowościach rozpocznie się pilotażowy pro-
gram dotyczący elektronicznej recepty i internetowego konta pacjen-
ta. E-recepta będzie wprowadzania do systemu informatycznego. Żeby 
dostać lek, pacjent pokaże aptekarzowi wydruk informacyjny z kodem 
kreskowym recepty. Wydruki nie będą potrzebne, jeśli pacjent za pomo-
cą pro� lu zaufanego założy internetowe konto pacjenta. E-recepty dla 
wszystkich mają pojawić się w 2020 roku. Z kolei w październiku roz-
pocznie się pilotaż elektronicznych skierowań, które będą obowiązywać 
wyłącznie w tej formie od stycznia 2021 roku. 
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Rzepak i jego problemy
22 lutego w Przysieku Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje 
konferencję dla rolników zajmujących się uprawą 
rzepaku. 

Zaproszenie

Niedziela bez zakupów
PRAWO  Od 1 marca sklepy wielkopowierzchniowe oraz te, 
w których za ladą nie stanie właściciel, będą zamknięte w dwie 
niedziele w miesiącu. Jak nowe prawo dotknie rynek rolny?

Konferencja będzie składała się 
z kilku wystąpień. Rolnikom, którzy 
zdecydowali się na odmiany jare 
przedstawiony zostanie katalog 
odmian polecanych w tym roku. 
O aktualnej sytuacji na polach opo-
wie Artur Kozera z firmy Rapool. 
Profesor Paweł Węgorek przybliży 
tematykę insektów, które co roku 
atakują uprawy oraz ich odporno-
ści na środki ochrony roślin. Ostat-
ni z tematów dotyczyć będzie roli 
międzyplonów w płodozmianie 

oraz kontroli efektywności azotu 
w uprawie rzepaku. 

Dla plantatorów rzepaku wio-
sna będzie kluczowym okresem. 
Konieczne będzie oszacowanie 
strat pozimowych, a następnie na-
wożenie. Będzie to wyjątkowo waż-
ne po deszczowej jesieni. Woda wy-
płukała składniki mineralne z gleby, 
przez co konieczne będzie teraz jak 
najszybsze uzupełnienie ich.

(pw)
fot. internet

Administracja rządowa

Ile było podtopień?
Ze sporym opóźnieniem zaczyna się akcja szaco-
wania szkód, jakie wyrządziły jesienne podtopienia. 
A obecnie mamy już do czynienia z zimową wersją 
tego zjawiska.

Wojewoda poprosił o oszaco-
wanie szkód wyrządzonych przed 
podtopienia w drugiej połowie 
2017 roku. Formularze zgłoszeń 
mają być dostępne u sołtysów oraz 
w urzędach gmin. Konieczne bę-
dzie podanie powierzchni podto-
pionych gruntów, areału, z którego 
nie udało się zebrać plonów, areału, 
na którym nie można było dokonać 
zasiewu zbóż lub przeprowadzić 
innych zabiegów agrotechnicznych. 
Uzyskane dane mają być podstawą 
do ewentualnych dalszych działań 
wojewody.

Ubiegłoroczna jesień była 

wprawdzie wilgotna, ale podobne 
zdarzały się w przeszłości, jednak 
wtedy skala podtopień była mniej-
sza. Przyczyn obecnego stanu na-
leży doszukiwać się w kiepskiej 
melioracji. Spółki wodne są biedne. 
Tylko część z nich działa prężnie, 
a i tak nie wystarcza im na wyko-
nanie wszystkich koniecznych prac. 
Jeśli nie nastąpią zmiany, podto-
pień może być więcej. Według da-
nych z ubiegłego roku, do spółek 
wodnych trafia 112 mln zł. Potrzeby 
są prawie siedmiokrotnie większe. 

(pw)

Ustawa zakłada, że od marca 
2018 r. w każdym miesiącu skle-
py będą czynne tylko przez dwie 
niedziele – pierwszą i ostatnią, 
w 2019 roku będzie to tylko jedna 
niedziela w miesiącu – ostatnia. 
Od 1 stycznia 2020 roku w Polsce 
będzie obowiązywał zakaz handlu 

we wszystkie niedziele z wyjątkiem 
siedmiu w roku – trzech przed-
świątecznych oraz w ostatnich nie-
dziel, przypadających w styczniu, 
kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Zakaz handlu nie będzie obo-
wiązywał na rynkach hurtowych, 
gdzie odbywa się sprzedaż produk-

tów rolno-spożywczych. Podobnie 
będzie w skupach zbóż, buraków, 
owoców, warzyw i mleka suro-
wego. To oczywiście nie przywilej, 
a konieczność. W trakcie żniw lub 
wykopków każda godzina jest na 
wagę złota i rolnicy czasem mu-
szą jak najszybciej sprzedać swoje 
zbiory. Otwarte będą także sklepy 
zajmujące się sprzedażą części do 
maszyn rolniczych. 

Nie będzie możliwe omijanie 
ustawy i np. fikcyjne prowadze-
nie przy sklepie miniskupu mleka. 
W ustawie zapisano, że wyłączenie 
spod zakazu dotyczy tylko skupów 
prowadzących wyłącznie taką dzia-
łalność. 

Dla części rolników problemem 
będzie także zamknięcie wielkich 
sklepów w niedziele. Wielu z nich 
robiło wówczas zakupy. Teraz za 
złamanie zakazu handlu grozić 
będzie kara od 1 do 100 tys. zł. Za 
uporczywe łamanie prawa będzie 
można trafić za kratki. 

(pw)
fot. pixabay

Nowinki technologiczne

Roboty na polu 
Rój - to określenie projektu nowoczesnego rolnictwa, 
realizowanego przez firmę Fendt. Roboty mają zastą-
pić tradycyjne ciągniki i siewniki.

Firma Fendt, po fazie ba-
dań, zdecydowała się na rozwój 
projektu, któremu nadano na-
zwę Xavier. Zakłada on budowę 
i sprzedaż małych robotów po-

lnych, które razem tworzyłyby 
rój. Xavier nawiązuje do Xavie-
ra Fendta – dziadka założycieli 
znanej firmy rolniczej. 

W założeniu roboty mają 

zachowywać się niczym pszczo-
ły lub mrówki. Wzajemnie ko-
munikując się, wykonują pracę 
efektywnie i dokładnie. Do za-
dań rolnika należy tylko określe-
nie powierzchni pola i zadania. 
Za resztę odpowiedzialny będzie 
specjalny algorytm, który przy-
dzieli prace robotom. 

Rój ma składać się z 6-12 
robotów. Efektywność to jedna 
maszyna na hektar. Jeśli któ-
ryś z robotów „padnie” na polu, 
system automatycznie tak prze-
straja inne, by wykonały jego 
pracę. Zaletą robotów jest mała 
waga i spore opony, przez co na-
cisk na podłoże jest niemal nie-
zauważalny. Maszyny mają tak-
że dobry wpływ na środowisko: 
nie emitują spalin, ponieważ 
napędza je silnik elektryczny. 
Nie grozi także wyciek olejów 
i innych płynów.

(pw)

Pamiętaj o ubezpieczeniu
Ogłoszono stawki miesięczne ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i ma-
cierzyńskiego dla rolników w pierwszym kwartale 2018 roku. Należy je uregulo-
wać do końca stycznia.

Finanse

Podstawowa miesięczna 
składka na ubezpieczenie eme-
rytalno-rentowe w pierwszym 
kwartale 2018 roku wynosić 
będzie 89 zł. Miesięczną skład-
kę na ubezpieczenie wypadko-
we, chorobowe i macierzyńskie 
za każdego ubezpieczonego 

w pierwszym kwartale 2018 roku 
ustalono na 42 zł. Dodatkowa 
miesięczna składka na ubez-
pieczenia emerytalno-rentowe 
dotyczy także rolników, któ-
rzy mają powyżej 50 hektarów 
przeliczeniowych użytków rol-
nych. W przypadku gospodarstw 

od 50 do 100 ha wyniesie 106 zł. 
Najwięcej zapłacą rolnicy posia-
dający powyżej 300 ha - 425 zł. 

Termin uregulowania na-
leżytych składek za pierwszy 
kwartał 2018 roku upływa 31 
stycznia 2018 roku.

(pw)

Bobry do odstrzału 
Wprowadzenie na terenie całego kraju odstrzału re-
dukcyjnego bobra – to postulat Zarządu Rady Izb 
Rolniczych. 

Izby rolnicze

Bobry aktualnie zimują 
w swoich żeremiach, ale wraz 
z nadejściem wyższych tempera-
tur ponownie pojawią się na na-
brzeżach rowów melioracyjnych, 
rzek i jezior. Swoją pracą dopro-
wadzają do strat rolniczych.

W 2016 roku wydano po-
zwolenia na redukcyjny odstrzał 
łącznie 27 tys. sztuk bobra w cią-
gu trzech lat. Niewiele to dało, 

a straty spowodowane przez te 
gryzonie rosną. Właśnie dlate-
go samorząd rolniczy ponownie 
zgłosił się z wnioskiem o odstrzał 
redukcyjny. Największym proble-
mem jest to, że roczny odstrzał 
bobrów wynoszący 8 tys. sztuk 
jest niższy niż tempo przyrostu 
populacji tych zwierząt. 

(pw)
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Zimno i duża wilgotność po-
wietrza wychładzają organizm, 
który potrzebuje więcej energii, 
by się ogrzać. W tym czasie zdecy-
dowanie warto postawić na ciepłe 
śniadanie, które zapewni ciepło na 
pierwszą część dnia. Tradycyjne 
kanapki z wędliną lub serem nie 
tylko nie rozgrzeją, ale dodatkowo 
powodują zwiększenie wydziela-
nia śluzu, np. w postaci kataru. Do 
silnie śluzotwórczych produktów 
zalicza się nabiał w dużej ilości, 
produkty z białej mąki i produk-
ty z białym cukrem. Co więcej, 
cukier jest największym „zjada-
czem” witamin i mikroelementów 
w naszym organizmie, które są 
niezbędne do aktywności układu 
odpornościowego. Potrawy do-
prawiajmy cynamonem, kurkumą, 
imbirem, a także ziołami takimi 
jak tymianek, oregano, kminek. 
Stosowanie przypraw poprawia 
strawność pokarmu i wzmacnia 
odporność. Zalecana jest też więk-
sza ilość kwasów tłuszczowych 
omega 3. Znajdziemy je w oliwie 
z oliwek z pierwszego tłoczenia czy 
nieoczyszczonym oleju lnianym, 
nasionach (pestki dyni, słonecznik, 
sezam), orzechach i migdałach, 
które dodatkowo są bogatym źró-
dłem mikro- i makroelementów.

Odpowiedni strój
Oprócz diety, trzeba pamiętać 

o odpowiednim ubiorze – takim, 
który nie dopuści ani do wychło-
dzenia, ani do przegrzania organi-
zmu. Pamiętajmy, że dni są różne, 
nie zawsze jest mróz. Często na 
ulicy można spotkać osoby ubrane 
w zimowe kurtki, otulone szalem 
i w czapce, mimo że temperatura 
wynosi np. 7 stopni Celsjusza. 

Ważne jest również, by po-
mieszczenia, w których pracujemy 
i odpoczywamy, miały odpowied-
nią temperaturę (ok. 20 stopni 
Celsjusza) i wilgotność powietrza. 
Przy ogrzewaniu centralnym trud-
no utrzymać odpowiednią wil-
gotność  – pomaga położenie na 
grzejniki wilgotnych ręczników, 
zamoczonych w czystej wodzie. 
Pomieszczenia, w których prze-
bywamy, należy także kilka razy 
dziennie wietrzyć.

Sen jest ważny
Pamiętajmy też o tym, by 

regularnie wysypiać się – co naj-
mniej osiem godzin, bez względu 
na porę roku. Podczas snu układ 
nerwowy, hormonalny i odporno-
ściowy regenerują się. Długotrwały 
brak snu, a nawet jedna noc bez-
senności, może obciążać naturalne 
mechanizmy obronne organizmu 
przed mikroorganizmami. Udo-
wodniono też, że osoby, które śpią 
krótko, przeziębiają się prawie trzy 
razy częściej niż te, które przesy-
piają osiem lub więcej godzin. To, 
czy śpisz efektywnie (bez przerw, 
nie budząc się w nocy), może się 
przyczynić do podwyższenia od-
porności na choroby.

Ćwicz
Regularna, umiarkowana 

aktywność ruchowa wyraźnie 
wzmacnia siły odpornościowe, 
szczególnie osób w średnim wie-
ku i osób starszych. Przejawia się 
to między innymi zwiększeniem 
aktywności i liczby limfocytów. 
Ponadto aktywność fizyczna wpły-
wa na prawidłowe funkcjonowa-
nie różnych układów i narządów, 
m.in.: układu sercowo-naczynio-
wego, oddechowego i układu ru-
chu. Jest to szczególnie ważne przy 
współistniejących chorobach, któ-
re skutkują częstymi infekcjami.

Aby aktywność przynosiła ko-
rzystne rezultaty, musi być regu-
larna. Dla wzmocnienia organizmu 
najlepsze są takie sporty wytrzy-
małościowe, jak: aerobik, pływanie, 
które są uprawiane dwa, trzy razy 
w tygodniu. Ćwiczenia pobudzają-
ce krążenie pomagają zatrzymać 
rozpoczynające się przeziębienie. 
Zalecana minimalna dawka aktyw-
ności ruchowej to jedna godzina 
ćwiczeń dowolnego typu dziennie 
(np. spacer, jazda na rowerze). na 
rowerze).

W aptece i w diecie
Wzmocnienie odporności 

w sezonie jesienno-zimowym to 
najprostszy sposób na uniknięcie 
przeziębień i grypy. Stymulację 
układu odpornościowego gwaran-
tuje odpowiednia dieta, hartowa-
nie się, sport oraz leki i suplemen-
ty dostępne w aptece bez recepty. 

Jednak które wybrać?
Rutyna, nazywana też ruto-

zydem, to związek chemiczny po-
chodzenia naturalnego. W licznych 
badaniach wykazano, że rutozyd 
korzystnie wpływa na odporność, 
a w czasie przeziębienia pozwala 
szybciej wrócić do zdrowia. Jest 
składnikiem wielu leków i suple-
mentów, które skutecznie walczą 
z objawami infekcji wirusowych, 
będącymi główną przyczyną za-
chorowań. 

Rutyna występuje naturalnie 
w wielu roślinach. Należy do dużej 
grupy związków nazywanych fla-
wonoidami, które stanowią swo-
isty system odpornościowy roślin. 
W ludzkim organizmie wykazują 
bardzo podobne działanie. Sama 
rutyna pierwszy raz została po-
zyskana z liści ruty ogrodowej i jej 
zawdzięcza swoją nazwę. Dużą za-
wartość  rutyny stwierdzono także 
w owocach cytrusowych. Obecnie 
rutynę pozyskuje się z pąków pe-
rełkowca japońskiego oraz z ziela 
gryki. Najwięcej tego związku za-
wiera czarny bez, aronia czarna, 
dziurawiec, fiołek trójbarwny. Ze 
względu na fakt, że ludzki orga-
nizm nie jest w stanie samodziel-
nie zsyntetyzować rutyny, bar-
dzo istotne jest, by dostarczać ją 
w diecie lub sięgać po odpowiednio 
skomponowane suplementy. 

Jak działa rutyna? Uszczelnia 
naczynia krwionośne, co utrudnia 
drobnoustrojom infekowanie in-
nych części organizmu, ogranicza 
to także powstawanie obrzęków 
w obrębie gardła i nosa. Jedno-
cześnie dzięki swojemu działaniu 
przeciwzapalnemu zmniejsza ak-
tywność czynników  odpowie-
dzialnych za powstawanie gorącz-
ki i bólu. Do kompletu zdolności 
rutyny do zwalczania najbardziej 
przykrych objawów infekcji gór-
nych dróg oddechowych, kataru 
siennego czy grypy, należy dodać 
jej właściwości przeciwbakteryjne 
i przeciwwirusowe.

W okresie jesienno-zimowym, 
kiedy dostępność świeżych owo-
ców i warzyw jest ograniczona 
warto wspomóc się suplementa-
cją. 

Witamina E – chroni orga-
nizm przed działaniem wolnych 
rodników, jest silnym antyoksy-
dantem, inaczej silnym przeciw-
utleniaczem. Ma to bardzo duże 
znaczenie, gdyż w przypadku in-
fekcji i stanu zapalnego dochodzi 
do dużej produkcji utleniaczy – 
wolnych rodników, które muszą 
być zneutralizowane. Witaminę E 
znajdziemy w szprotkach, kaszy 
gryczanej, ziarnach zbóż, zielo-
nych warzywach liściastych, zielo-
nym groszku, kukurydzy, olejach, 

w mleku i maśle. 
Witamina A– pełni wiele 

przeróżnych funkcji. Jej wpływ na 
układ odpornościowy związany jest 
głównie ze wzmacnianiem bariery 
utrudniającej dostanie się drobno-
ustrojów do organizmu –  chroni 
nabłonek dróg oddechowych. Wi-
tamina A znajduje się maśle, jajach, 
tranie, produktach mlecznych czy 
wątróbce. Uwaga! Należy do wita-
min rozpuszczalnych w tłuszczach, 
dlatego przyjmujemy ją podczas 
albo po posiłku.

Cynk – kojarzy nam się głów-
nie ze zdrową cerą, mocnymi pa-
znokciami i lśniącymi włosami – to 
prawda, gdyż mikroelement ten 
jest składnikiem wielu enzymów 
biorących udział w procesach re-
generacyjnych organizmu. Spełnia 
on również wiele innych funkcji, 
z których zasadniczą jest wzmac-
nianie naszego układu odporno-
ściowego. Cynk jest niezbędny do 
aktywowania hormonu o nazwie 
tymulina, wydzielanego przez 
grasicę i stymulującego produk-
cję limfocytów T, niezbędnych do 
prawidłowej odpowiedzi odporno-
ściowej. Dzięki zapewnieniu odpo-
wiedniej ilości cynku, wzmacniamy 
nasz układ odpornościowy, ak-
tywnie zapobiegając przeziębieniu 
czy grypie. A w przypadku gdy już 
zachorujemy, dodatkowe spożycie 
cynku pomoże nam złagodzić ob-
jawy choroby oraz skrócić czas jej 
trwania. Cynk jest obecny w otrę-
bach pszennych, wołowinie, ziar-
nach sezamu i pestkach dyni.

Selen – wśród licznych wła-
ściwości selenu najważniejszą jest 
wzmacnianie układu odpornościo-
wego. Po zaaplikowaniu optymal-
nych dawek selenu osobom z jego 
niedoborem, organizm wielokrot-

nie zwiększa poziom wytwarza-
nych ciał odpornościowych, limfo-
cytów makrofagów, czyli komórek 
żernych. Podobnie jak i inne mi-
kroelementy, selen wspomaga 
walkę organizmu z różnymi bak-
teriami, wirusami. Osoby często 
chorujące na opryszczkę powinny 
szczególnie uważać, by niedobór 
selenu u nich nie wystąpił. Selen 
broni organizm również przed 
półpaścem. Znajdziemy go w wą-
tróbce, łososiu, jajkach, orzechach 
brazylijskich czy krewetkach.

Tran – zawiera nienasycone 
kwasy tłuszczowe – NNKT, któ-
re są niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. Olej 
z wątroby dorsza i rekina bogaty 
jest w ważne kwasy, do których 
należą EPA, DHA, a także ome-
ga 3, 6. To one są odpowiedzialne 
za prawidłową krzepliwość krwi, 
wspomagają pracę serca oraz 
przeciwdziałają tworzeniu się za-
krzepów. W składzie tranu może-
my znaleźć wit. A i D. Nienasycone 
kwasy tłuszczowe z grupy omega 
3 i omega 6 dostarczają organi-
zmowi budulca do produkcji hor-
monów przeciwzapalnych, które 
usprawniają pracę układu odpor-
nościowego. 

Należy jednak pamiętać, że 
tranu i innych witamin nie można 
stosować podczas antybiotykote-
rapii, ponieważ wspomagają wów-
czas nie tylko osłabiony organizm, 
lecz także bakterie czy wirusy, któ-
re wywołują chorobę. 

Za tydzień o naturalnych spo-
sobach wspierania odporności 
i probiotykach.

mgr farmacji
Karolina Kowalczyk-Baran

fot. pixabay

Jak wzmocnić odporność? 
ZDROWIE  Od jesieni do wczesnej wiosny nasz organizm jest bardziej niż zwykle podatny na spadek od-
porności, brak witalności. Jak zadbać o dobrą formę w tym czasie?
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Wąbrzeźno
 W niedzielę 28 stycznia o 16.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury 

wystąpi kabaret „Jurki”. Bilety w cenie 40 zł/os., grupowe 35 zł (od 15 
osób) do nabycia w kasie WDK, od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00. 

 Dzień później o 17.00 w tym samym miejscu planowane jest przed-
stawienie teatralne pt. „Profesorek Wodorek w kosmosie” w wykonaniu 
aktorów teatru objazdowego „Pomarańczowy Cylinder”. Bilety w cenie 
5 zł do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00.

 3 lutego o 19.00 warto wybrać się do WDK na koncert operetkowy. 
Będzie można usłyszeć dobrze znane przeboje oraz utwory przed-
wojenne. Artyści wykonają m.in. przedwojenne piosenki: „Już taki 
jestem zimny drań”, „Ja się boję sama spać” oraz tanga argentyńskie 
„La cumparsita” czy „Por una Cabeza” z filmu „Zapach kobiety”. Bilety 
w cenie 30 zł/os., 25 zł grupowy (grupa od 15 osób) do nabycia w kasie 
WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00 do 23 stycznia. Więcej infor-
macji w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24.

Golub-Dobrzyñ 
 W piątek 26 stycznia o 18.00 warto wybrać się do Domu Kultury 

na spotkanie z kulturą latynoamerykańską. Tym razem będzie można 
poznać bliżej Kolumbię. W programie m.in. otwarcie wystawy prac 
plastycznych przygotowanych przez uczestników konkursu „Klimaty 
Kolumbii” oraz wystawy fotograficznej Ryszarda Sobolewskiego, pre-
zentacja multimedialna „Tygiel kultury - podróże po Kolumbii”, kier-
masz rękodzieła artystycznego, degustacja pod hasłem „kawy świata”, 
fiesta z zespołem tańca latynoamerykańskiego oraz koncert Mili More-
na. Spotkania z kulturą kolumbijską zainauguruje ambasador Kolumbii 
w naszym kraju Javier Dario Higuera Angel. Bezpłatne zaproszenia są 
do odbioru w sekretariacie Domu Kultury. Nasz Tygodnik jest partnerem 
spotkań z kulturą latynoamerykańską. 

 Ośrodek Chopinowski zaprasza uczniów szkół muzycznych  
do udziału w 26. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. 
Fryderyka Chopina. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży do 16. 
roku życia. Muzyczną rywalizację oceni międzynarodowe jury, któremu 
przewodniczyć będzie prof. Andrzej Jasiński. Na laureatów czekają 
nagrody finansowe i specjalne. Konkurs odbędzie się w dniach 18-20 
maja 2018 r. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 marca 2018 r. 
Więcej na stronie www.szafrania.art.pl.  

Rypin
 W piątek 26 stycznia o 17.00 w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej odbędzie 

się spotkanie z dr Kamillą Pawłowską zatytułowane „Różnorodność 
ssaków w ekosystemach plejstocenu”. Wstęp wolny.

 W czwartek 1 lutego w tym samym miejscu i o tej samej godzinie 
zostanie otwarta wystawa Wojciecha Chwiałkowskiego pt. „Między 
skrzydłami łabędzi”. Wstęp bezpłatny. 

 Gmina Skrwilno organizuje kolejny Wieczór Kabaretowy. Podczas 
ósmej edycji, która odbędzie się 3 marca o 19.00, w hali sportowej 
w Skrwilnie wystąpią: Marcin Daniec i kabaret Jurki. Bilety kosztują 55 
zł i są już dostępne w kasie urzędu przy ul. Rypińskiej 7. Liczba miejsc 
ograniczona.  

Lipno
 W środę 24 stycznia o 17.00 w kinie Nawojka będzie można obejrzeć 

film „Wszystko na sprzedaż” Andrzeja Wajdy. Po projekcji planowane 
jest spotkanie z aktorką Małgorzatą Potocką. Bilety kosztują 10 zł. 

 W niedzielę 4 lutego o 17.00 i 19.00 Urząd Miejski w Lipnie i Miejskie 
Centrum Kulturalne zapraszają na doroczny spektakl świąteczny. Tym 
razem lokalni artyści wystawią „Kolor nadziei”. Autorką scenariusza jest 
Katarzyna Malinowska, a za reżyserię odpowiada Anna Sawicka-Borko-
wicz. Bilety w cenie 20 zł są do nabycia w sekretariacie MCK. Dochód 
zostanie przeznaczony na organizację zajęć feryjnych dla dzieci. 

 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza do wzięcia udziału 
w II Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Żołnierze wyklęci”, który 
odbędzie się 17 marca. Karta zgłoszeniowa oraz regulamin na stronie 
www.mcklipno.pl.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Sklej i wystartuj
HOBBY  W sobotę 24 lutego w Rypińskim Centrum Sportu 
odbędzie się VIII Konkurs Modeli Kartonowych i Makiet Histo-
rycznych

Brodnica

Hit na dużym ekranie 
W piątek 26 stycznia w Brodnicy, w ramach DKF-u, będzie można obejrzeć film 
„Cicha noc” w reżyserii Piotra Domalewskiego.

„Cicha noc” to jeden z naj-
lepiej przyjętych polskich fil-
mów minionego roku. Opowiada 
o Adamie, na co dzień pracują-
cym za granicą, który przyjeżdża 
na święta do rodzinnego domu 
na polskiej prowincji. Bohater na 
początku ukrywa prawdziwy po-
wód wizyty, ale z czasem zaczyna 
wtajemniczać krewnych w swoje 

plany. Szczególną rolę do ode-
grania w intrydze ma jego ojciec, 
brat, z którym jest w konflikcie, 
oraz siostra z mężem. Sytuacja 
komplikuje się jeszcze bardziej, 
gdy Adam oznajmia, że zostanie 
ojcem. Wtedy, zgodnie z polską 
tradycją, na stole pojawia się al-
kohol. Nikt z rodziny nie spodzie-
wa się, jak wielki wpływ na życie 

wszystkich będą miały dalsze wy-
darzenia wigilijnej nocy. 

Na ekranie zobaczymy m.in. 
Dawida Ogrodnika, Arkadiusza 
Jakubika i Tomasza Ziętka. Po-
czątek seansu o 18.00 Bezpłatne 
wejściówki są do odbioru w Brod-
nickim Domu Kultury. 

(ToB)

Pierwsza edycja została zor-
ganizowana w 2011 roku w Szkole 
Podstawowej nr 1. Od tego czasu 
konkurs przygotowywany przez 
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej 
cieszy się coraz większą popu-
larnością, wpisując się w kalen-
darz najważniejszych wydarzeń 
kulturalnych Rypina. Co roku 
w ostatni weekend lutego w Ry-
pinie pojawiają się modelarze 
z Pomorza, Mazowsza, Wielko-
polski oraz sąsiednich miast.

Impreza rozpocznie się 
w południe i potrwa do 16.30. 
W tym czasie goście będą mie-
li okazję oglądać najciekawsze 
prace modelarzy z całej Polski. 
W konkursie wezmą udział twór-
cy indywidualni i zrzeszeni, któ-
rzy do 17 lutego przyślą formula-
rze zgłoszeniowe. Podstawowym 
materiałem do budowy modeli 
musi być papier w różnych po-
staciach. 

Modelarze będą rywalizo-

wać w dwóch kategoriach wie-
kowych: junior (do 18 lat) i senior 
(od 18 lat), w takich klasach jak 
np. samoloty i śmigłowce do 1945 
r., pojazdy kołowe, gąsiennicowe, 
szynowe czy okręty i żaglowce. 
W tym roku dojdzie także nowa 
klasa pt. „Niepodległość”. 

– To kategoria specjalnie de-
dykowana obchodom 100. rocz-
nicy odzyskania niepodległości 
– czytamy w regulaminie. Jest 
to kategoria, w której mogą być 
prezentowane obiekty ze wszyst-
kich wyżej wskazanych kategorii 
(z wyłączeniem S2, G), które po-
siadać będą cechy wskazujące na 
związki danego obiektu z walka-
mi niepodległościowymi, budyn-
ki związane z niepodległością, 
figurki, dioramy, etc. typu malo-
wanie, oznakowanie, dioramy ze 
scenkami sytuacyjnymi. 

Regulamin oraz kartę zgło-
szeniową można znaleźć na stro-
nie: www.muzeum.rypin.eu.

(ToB)
fot. archiwum

Wąbrzeźno

Spektakl dla najmłodszych
20 lutego o godz. 11.00 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na bezpłatny spektakl 
teatralny dla dzieci pt. „Tam gdzie mieszkają lalki…”. 

Wykonawcami przedstawienia 
będą młodzi aktorzy koła teatral-
nego w Plemiętach.

– Proponowany przez Szkołę 
Podstawową w Plemiętach spek-
takl to przedstawienie przenoszące 

nas w świat bajek, tak bliski każde-
mu, ale jednocześnie tak daleki we 
współczesnym świecie – informuje 
WDK. 

– Dzieci i dorośli obecnie „za-
sypywani” nowoczesnością, ogro-

mem wrażeń, wręcz ich natłokiem, 
odchodzą od tego co normalne, 
dobre, proste, od książki, bajki i od 
wartości, które w nich są zawarte – 
mówią autorzy spektaklu. 

– Kocham teatr, bo jest inny, 
żywy – mówi jedna z „aktorek”. 
– „Żywy” w przeciwieństwie do 
tego, co dzisiaj daje nam tak często 
świat  – dodaje. 

Rezerwacja miejsc i odbiór 
wejściówek w Dziale Animacji Kul-
tury WDK osobiście lub pod nume-
rem telefonu 56 688 17 27, wew. 24. 
Liczba miejsc ograniczona. 

(ToB), fot. WDK





Czwartek, 25 stycznia 2018

20:25 Ojciec Mateusz

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas odc. 58
09:15 Blondynka odc. 70 - serial
10:15 Doktor Quinn odc. 10 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 27 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:39 Magazyn rolniczy 
12:55 Wyjątkowe maluchy w świecie 
 zwierząt odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 181 - serial
14:55 Biało-Czerwoni odc. 10
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 52 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3249 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 17 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 194 - serial
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 
23:25 Powstrzymać Holocaust 
 - dokumentalny 
00:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 9 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 133 - serial

06:15 Szpital odc. 239 - serial

07:10 Sąd rodzinny odc. 172 - serial

08:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 4 - serial

09:05 Kryminalni odc. 5 - serial

10:10 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 6

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 514 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 173 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 413 - serial

14:55 Szpital odc. 240 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 21 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 4 - serial

17:55 Kryminalni odc. 6 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 515 - serial

20:00 Licencja na miłość 

 - komedia romantyczna 

21:55 Z Archiwum X odc. 2 s. 10 - serial

23:00 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 7

23:05 Ognista miłość - serial

02:55 Moc magii odc. 24

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 22 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 25 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 22 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 25 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 55
09:00 Esmeralda odc. 115 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 116 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 3 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 337 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 26 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 162
15:00 Detektywi w akcji odc. 27 - serial
16:00 Esmeralda odc. 117 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 118 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 4 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 338 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 135 - serial
21:00 Grudge III: Powrót klątwy - thriller
22:55 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 134 - serial
23:55 Spadkobiercy odc. 32
00:55 Sekrety sąsiadów odc. 74 - serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 212 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 17 - serial
08:00 Rewir odc. 17 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 16 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 12 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 16 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 2 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 18 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 76 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 47 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 48 - serial
17:05 Rewir odc. 18 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 17 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 18 - serial
20:00 Hudson Hawk 
 - komedia sensacyjna 
22:00 Wakacje w krzywym zwierciadle 
 - komedia 
00:00 Obrońca - sensacyjny 

08:00 Teledysk 

08:05 Zakładka odc. 4

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Którędy po sztukę odc. 69

09:15 Rozmowy o miłości - obyczajowy 

11:00 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 14 - serial

12:05 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 15 - serial

13:15 Braciszek - biografi czny 

15:10 Ballada o ścinaniu drzewa 

 - komedia 

15:45 Chuligan literacki 

16:25 Hania - obyczajowy 

18:10 Między dźwiękiem a ciszą 

 - wspomnienie o Witoldzie 

 Lutosławskim - dokumentalny 

19:10 Muzyka pod Liberatorem odc. 3 

19:45 Moonshine - animowany

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Jak utopić doktora Mraczka 

 - komedia 

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 19

22:20 Alisa w krainie wojny 

 - dokumentalny 

23:50 Pajęczarki - komedia 

01:45 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień 
06:55 A potem nazwali go bandytą 
 - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 2
08:40 Ukryte skarby odc. 18
09:15 Czas honoru odc. 74 - serial
10:05 Polska 1050 odc. 1 - serial
10:35 Nowe Ateny odc. 70
11:30 Flesz historii
11:50 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej 
12:15 Obława - dokumentalny 
13:15 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
13:45 Sensacje XX wieku odc. 162
14:15 Sensacje XX wieku odc. 163
14:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 64 - serial
15:20 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 4 - dokumentalny 
16:25 Sen o morzach i koloniach 
 - dokumentalny 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 35
17:45 Czas honoru odc. 75 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 88
19:20 Sensacje XX wieku odc. 164
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Generałowie Hitlera 
 odc. 4 - serial
21:30 Aminata - siła miłości odc. 3
22:15 Spór o historię odc. 57
22:55 Szpiedzy odc. 4 - serial
23:30 Ośmiornica odc. 64 s. 7 - serial
00:40 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 2

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 W promieniach miłosierdzia 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 W Solankowej Dolinie - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Błogosławiony męczennik 
 - dokumentalny 
14:00 Chwała Pani: Pieśni dla Maryi 
15:30 Bezdomność to nie 
 stracone życie 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło”
16:40 Syria - śladami św. Pawła
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
17:00 Bazylika św. Pawła za murami 
 - dokumentalny 
17:30 Nieszpory w święto Nawrócenia 
 św. Pawła z Bazyliki św. Pawła 
 za Murami 
18:30 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Superksięga odc. 22 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Święty Paweł w Grecji 
 - dokumentalny 
22:40 Petra - tajemnicze miasto

05:55 Rod zink a. pl odc. 2 - serial
06:35 Afryka od kuchni odc. 12 - serial
07:05 M jak miłość odc. 213 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1788 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 526 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 71 - serial
13:45 Na sygnale odc. 127 - serial
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 75 s. 6 - serial
15:20 Kulisy serialu 
 „Na dobre i na złe” odc. 18
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 692 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 35 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 9 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1788 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1789 - serial
20:45 Dzięki Bogu już weekend odc. 12
21:05 The Good Doctor odc. 7 - serial
21:55 W kręgu miłości - melodramat
23:55 Sekrety i grzeszki 
 - komediodramat 
1:55 Czołg - sensacyjny 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 13
07:50 Doradca smaku odc. 10
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2172
10:55 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 6
11:00 Ukryta prawda odc. 534 - serial
12:00 Szkoła odc. 276 - serial
13:00 19+ odc. 173 - serial
13:30 19+ odc. 174 - serial
14:00 Szpital odc. 420 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 8
16:00 Szkoła odc. 277 - serial
17:00 Ukryta prawda odc. 535 - serial
18:00 Szpital odc. 421 - serial
19:00 Fakty 
19:30 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 7
19:40 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Raport smogowy - wiem 
 czym oddycham odc. 73
19:55 Uwaga! odc. 5201
20:10 Doradca smaku odc. 6
20:15 Na Wspólnej odc. 2619 - serial
20:55 Milionerzy odc. 51, 
21:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 15
22:30 Psy - sensacyjny 
00:50 I stanie się koniec - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 605 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 292 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 293 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 110 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 597 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 218 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 411 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2617 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 657 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 101 - serial
17:00 Gliniarze odc. 89 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2618 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 469 - serial
20:05 Moja dziewczyna wychodzi 
 za mąż - komedia romantyczna 
22:20 Nigdy więcej - thriller
00:50 Robot i Frank - komediodramat 

08:10 Zaklinaczka duchów 06:00 Kacper : Szkoła
Postrachu 14:45 Królowa serc 15:45 Chuligan literacki 13:45 Sensacje XX wieku

19:35 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

Franz Maurer, długoletni funkcjonariusz SB, zostaje 
przeniesiony do policji kryminalnej. Bierze udział 
w akcji skierowanej przeciwko międzynarodowej 
grupie przestępczej. Podczas działań, których 
celem jest ujęcie gangsterów, giną trzej policjanci 
z oddziału Franza. 

Ben i Sadie właśnie się zaręczyli. Pragną 
jak najszybciej stanąć na ślubnym kobiercu. 
Narzeczona chciałaby, aby uroczystość odbyła się 
w jej rodzinnym kościele św. Augustyna, niestety, 
wszystkie terminy na najbliższe dwa lata zostały już 
zarezerwowane. 

„Licencja na miłość”
(2007r.) TVN 7 20:00

„Psy”
(1992r.) TVN 22:30



Piątek, 26 stycznia 2018

14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Rodzinny ekspres odc. 19
09:15 Ojciec Mateusz odc. 194 - serial
10:15 Doktor Quinn odc. 11 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 28 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 Wyjątkowe maluchy 
 w świecie zwierząt odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 182 - serial
14:55 Biało-Czerwoni odc. 11
15:10 Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie... 
15:45 Wiadomości 
16:00 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 53 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Puchar Świata w Zakopanem 
 Skoki narciarskie 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 18
21:25 Hrabia Monte Christo 
 - przygodowy
23:40 Porwanie - thriller
01:20 Agent XXL II 
 - komedia sensacyjna 

05:15 Ukryta prawda odc. 134 - serial

06:15 Szpital odc. 240 - serial

07:10 Sąd rodzinny odc. 173 - serial

08:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 4 - serial

09:05 Kryminalni odc. 6 - serial

10:10 Wszystkie twarze 

 Grzegorza Damięckiego odc. 7

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 515 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 174 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 414 - serial

14:55 Szpital odc. 241 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 22 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 s. 4 - serial

17:55 Kryminalni odc. 7 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 516 - serial

20:00 Na ostrzu: Ogień i lód 

 - obyczajowy 

21:50 Na żywo - sensacyjny 

23:40 Zabójcza broń odc. 15 - serial

00:40 Nie z tego świata 

 odc. 18 s. 5 - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 23 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 26 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 23 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 26 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 56
09:00 Esmeralda odc. 117 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 118 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 4 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 338 - serial
13:00 Galileo odc. 638 
14:00 Galileo odc. 639 
15:00 Detektywi w akcji odc. 28 - serial
16:00 Esmeralda odc. 119 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 120 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 5 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 339 - serial
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 4 - serial
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 132 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 133 - serial
23:05 Pitch Black - fi lm SF
01:20 Księga rekordów 
 Guinnessa - 50 lat

06:00 To moje życie! 
 odc. 213 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 18 - serial
08:00 Rewir odc. 18 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 16 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 13 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 16 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 2 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 19 - serial
14:45 Królowa serc odc. 77 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 48 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 49 - serial
17:05 Rewir odc. 19 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 18 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19 - serial
20:00 Skaza - sensacyjny 
22:05 Brick Mansions. Najlepszy 
 z najlepszych - sensacyjny 
23:55 Ekspedycja - horror 
01:30 Allo, Allo odc. 20 s. 5 - serial

08:00 Teledysk 

08:10 Kronos odc. 8

08:55 Informacje kulturalne 

09:20 Hania - obyczajowy 

11:00 Przygody pana Michała 

 odc. 1 - serial

11:40 Przygody pana Michała 

 odc. 2 - serial

12:15 Którędy po sztukę odc. 69

12:25 Informacje kulturalne 

12:50 Witold Lutosławski - Symfonia

13:45 Wakacje w Amsterdamie 

 - dramat obyczajowy 

15:20 Nienasyceni odc. 3

15:55 Zmruż oczy - komediodramat 

17:40 Alfabet - dokumentalny 

19:40 Coming out 2017 - inny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Jak ojciec i syn 

 - dramat obyczajowy 

22:30 Tygodnik kulturalny 

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 20

23:30 Jazz & the Philharmonic 

01:10 Jak utopić doktora Mraczka 

 - komedia 

06:50 Był taki dzień 
07:00 Sen o morzach i koloniach 
 - dokumentalny 
07:45 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 2 - serial
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 3
08:30 Ukryte skarby odc. 19
09:05 Czas honoru odc. 75 - serial
10:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 28 - serial
10:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 4 - serial
10:50 Podróże z historią odc. 47
11:20 Taśmy bezpieki odc. 35
11:55 Pięć dni z życia prymasa 
 - dokumentalny 
12:30 Wrogowie ognia
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 88
14:05 Sensacje XX wieku odc. 164
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 22 - serial
15:10 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 1 - serial
16:15 Apteka pod Orłem 
 - dokumentalny 
17:00 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 17
17:20 Goniec historyczny IPN odc. 11
17:45 Czas honoru odc. 76 - serial
18:35 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 45 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 94
19:20 Sensacje XX wieku odc. 78
19:55 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 22
20:30 Wielka Armada - kulisy klęski 
 odc. 1 - serial
21:35 Aminata - siła miłości odc. 4
22:30 Szerokie tory odc. 116
23:10 Śmierć Stalina - dokumentalny 
01:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 3

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 22 - 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 
11:10 Syria - śladami św. Pawła
11:25 Głos Polski 
11:35 Generał Fieldorf „Nil”
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Niebieska jabłoń - obyczajowy 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Święty Paweł w Grecji 
 - dokumentalny 
14:40 Urugwaj
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial
17:00 Świętość w codzienności 
 - św. Joanna Beretta Molla 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
19:30 Latający dom odc. 7 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Józef z Egiptu odc. 36 - serial

05:55 Rod zink a. pl odc. 3 - serial
06:30 Podróże z historią odc. 50
07:05 M jak miłość odc. 214 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1789 - serial
11:40 Na dobre i na złe odc. 527 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 72 - serial
13:40 Na sygnale odc. 128 - serial
14:10 Coś dla Ciebie odc. 136
14:40 Rod zink a. pl 
 odc. 213 s. 11 - serial
15:20 Tygrysy Europy odc. 9 - serial
16:30 Koło fortuny
17:10 Meandry uczuć odc. 36 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 10 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1789 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1790 - serial
20:45 Igrzyska śmierci - fi lm SF
23:15 W pogoni za wolnością 
 - komediodramat 
00:50 The Good Doctor odc. 7 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 6

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2173

10:55 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 7

11:00 Ukryta prawda odc. 535 - serial

12:00 Szkoła odc. 277 - serial

13:00 19+ odc. 175 - serial

13:30 19+ odc. 176 - serial

14:00 Szpital odc. 421 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 8

16:00 Szkoła odc. 278 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 536 - serial

18:00 Szpital odc. 422 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 74

19:50 Uwaga! odc. 5202

20:00 Harry Potter i Czara Ognia 

 - przygodowy

23:20 Beowulf - przygodowy

01:40 Życie bez wstydu odc. 6 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 606 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 294 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 295 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje 
 życie odc. 111 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 598 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 219 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 412 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2618 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 658 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 102 - serial
17:00 Gliniarze odc. 90 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2619 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 470 - serial
20:10 Sami swoi - komedia 
21:55 Terminator: Ocalenie - fi lm SF
00:30 Kraj bezprawia 
 - dramat kryminalny 

07:10 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

15:45 Lekarze na start 11:00 Przygody pana 
Michała 17:45 Czas honoru

19:35 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 12:00 Pielęgniarki

14-letni Harry rozpoczyna czwarty rok nauki 
w Szkole Magii i Czarodziejstwa. Wszystko 
wskazuje, że będzie to niezwykły rok, a to dzięki 
organizowanemu Turniejowi Trójmagicznemu, 
w którym biorą udział przedstawiciele trzech 
największych magicznych uczelni. 

Pierwsza część komediowej sagi o zwaśnionych 
rodzinach Pawlaków i Kargulów, które nie mogą 
bez siebie żyć. Przedwojenny spór o miedzę i krowę 
Kargula, która weszła Pawlakom w szkodę, znajduje 
nieoczekiwane rozstrzygnięcie po wojnie.

„Sami swoi”
(1967r.) Polsat 20:10

„Harry Potter i Czara Ognia”
(2005r.) TVN 20:00
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09:50 Korona królów

05:35 Jaka to melodia? 
06:05 Sprawa dla reportera 
07:00 Nas zaar mia. pl 
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie extra 
08:45 Córka kapitana odc. 4
09:50 Korona królów odc. 14 - serial
10:20 Korona królów odc. 15 - serial
10:55 Korona królów odc. 16 - serial
11:20 Korona królów odc. 17 - serial
12:00 Studio Raban odc. 17
12:35 Sekrety budapesztańskich jaskiń 
 - dokumentalny 
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 114
14:15 Dama w czarnym welonie 
 odc. 8 - serial
15:15 Biało-Czerwoni odc. 12
15:30 Puchar Świata w Zakopanem 
 Skoki narciarskie 
16:00 Puchar Świata w Zakopanem 
 Skoki narciarskie 
17:00 Teleexpress 
17:15 Puchar Świata w Zakopanem 
 Skoki narciarskie 
18:25 Opole na bis Koncert 
18:55 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 16 przecznic - sensacyjny 
22:05 Agent XXL II 
 - komedia sensacyjna 
23:50 Hrabia Monte Christo 
 - przygodowy
02:10 Dama w czarnym welonie 
 odc. 8 - serial

05:40 Ukryta prawda odc. 135 - serial

06:40 Mango - Telezakupy 

08:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 18 s. 2 - serial

09:45 Gotowe na wszystko 

 odc. 19 s. 2 - serial

10:45 Gotowe na wszystko 

 odc. 20 s. 2 - serial

11:40 Kryminalni odc. 3 - serial

12:40 Kryminalni odc. 4 - serial

13:45 Kryminalni odc. 5 - serial

14:50 Tomcio Grubasek - komedia 

16:55 Śnięty Mikołaj - komedia 

19:00 Kiedy anioły śpiewają - komedia 

20:50 Honey - komedia romantyczna 

22:50 Paranoja - thriller

01:05 Moc magii odc. 26

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 24 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 1 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 24 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 27 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 6 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 7 - serial
08:55 Garfi eld - serial
09:10 Łowca krokodyli - przygodowy
11:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 335 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 336 - serial
13:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 337 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 163
15:05 Paladyn II - Korona i smok 
 - fantastyczny 
17:05 Zabójcze wody - horror 
19:00 Galileo odc. 640 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 338 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 339 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 134 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 135 - serial
00:05 Outpost: Front wschodni - horror 

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

06:50 Taki jest świat odc. 43 s. 3

07:30 Tajemnice medyczne 

 odc. 5 - serial

08:25 Tajemnice medyczne 

 odc. 6 - serial

09:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 6 - serial

10:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 7 - serial

11:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 8 - serial

12:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 9 - serial

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 10 - serial

14:00 Księżniczka dwóch światów 

 powraca - fantastyczny 

16:00 K-9: Prywatny detektyw 

 - komedia sensacyjna 

17:55 Hudson Hawk

 - komedia sensacyjna 

20:00 13. dzielnica - sensacyjny 

21:45 Prowokacja - sensacyjny 

23:25 Ojczym - thriller

01:30 Allo, Allo odc. 22 s. 5 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 4 - serial

09:00 .!? - inny 

09:10 Informacje kulturalne 

09:30 Kemping - krótkometrażowy 

10:00 Pejzaż bez ciebie 

 - Krzysztof Klenczon

11:00 Białoruski klimat odc. 3 - inny

11:40 Żółty szalik - obyczajowy 

12:55 Kuracjusz jestem - dokumentalny 

14:05 Kwiat pustyni - biografi czny 

16:15 Wydarzenie aktualne

16:45 Którędy po sztukę odc. 69

16:55 Droga młodych - dokumentalny 

18:05 Informacje kulturalne 

18:25 Tygodnik kulturalny 

19:15 Ewolucja hip hopu odc. 4 - serial

20:20 Artysta - komedia romantyczna 

22:10 Pixies: Live at 

 Maida Vale Studios 

23:20 Młoda i piękna 

 - dramat obyczajowy 

01:05 Autoportret z kochanką 

 - obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 454
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 4 - serial
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 4 
08:25 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 110
08:45 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 5 - serial
09:25 Siedem życzeń odc. 3 - serial
10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 125
10:50 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 12 - serial
11:45 Dzikie Chiny odc. 4 - serial
12:50 Amerykańska broń 
 odc. 4 - dokumentalny 
13:45 Szerokie tory odc. 43
14:25 Wielka gra odc. 54
15:25 Spór o historię odc. 167
16:05 Uciekinier - dokumentalny 
17:05 Zapomniany kraj
17:45 Sprawiedliwi odc. 2 - serial
18:35 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 99
18:55 Generałowie Hitlera odc. 4 - serial
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Ekstradycja odc. 4 - serial
21:35 Koło historii odc. 57
22:15 Ocaleni - dokumentalny 
23:25 Powstrzymać Holocaust 
 - dokumentalny 
00:35 Colette - dramat wojenny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna 
10:30 Święty na każdy dzień
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Kropelka radości 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
12:50 Mówią, że po okropnościach 
 Auschwitz nie można już 
 wierzyć w Boga
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Józef z Egiptu odc. 36 - serial
14:45 Piloci. Biało-czerwoni z Dęblina 
 - dokumentalny 
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Ochotnik do Auschwitz
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary odc. 2 - serial
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
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 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Jestem Gabriel - obyczajowy 

06:05 Mgławica Oriona - dokumentalny 
07:05 M jak miłość odc. 1344 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Lajk! odc. 4
11:15 Ukryte skarby odc. 11
11:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1786 - serial
12:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1787 - serial
12:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1788 - serial
13:20 Było, nie minęło - ekstra odc. 3
14:00 Familiada 
14:40 Koło fortuny 
15:15 Rod zink a. pl 
 odc. 214 s. 11 - serial
15:50 Pierwsza randka odc. 20
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 691 - serial
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Postaw na milion - kulisy 
19:05 Postaw na milion 
20:05 The Voice Kids odc. 9
21:15 The Voice Kids odc. 10
22:20 Sztuka zbrodni odc. 3 - serial
23:25 Rani odc. 3 - serial
00:30 Stan gry - thriller

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem odc. 2

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1045

11:00 Na Wspólnej odc. 2616 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2617 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2618 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2619 - serial

12:45 Domowe rewolucje odc. 3 s. 2

13:40 Azja Express odc. 10 s. 2

15:10 Gwiezdne wojny VI 

 - Powrót Jedi - fi lm SF

17:55 Tu się gotuje! odc. 9

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 15

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 75

19:45 Uwaga! odc. 5203

20:00 Och, życie 

 - komedia romantyczna 

22:25 Prosto w serce 

 - komedia romantyczna 

00:40 Śmierć się śmieje - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 My3 odc. 23
08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 
 Berk odc. 3 - serial
08:45 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 43 - serial
09:15 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 44 - serial
09:45 Przygody Kota w butach 
 odc. 35 - serial
10:15 Ewa gotuje odc. 288
10:50 Król Artur - przygodowy
13:45 Sami swoi - komedia 
15:20 Świętokrzyska Gala 
 Kabaretowa 2017 
17:45 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 135 - telenowela
18:20 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 136 - telenowela
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 471 - serial
20:10 Skubani - animowany
22:00 Magic Mike - komediodramat 
00:20 Egzorcyzmy Molly Hartley 
 - horror 

08:50 Gotowe na wszystko 14:00 STOP Drogówka 09:25 Lombard. Zycie pod 
zastaw 14:05 Kwiat pustyni 10:20 Okrasa łamie 

przepisy

11:45 Barwy szczęścia 11:00 Na Wspólnej 10:15 Ewa gotuje

Rozsądna Holly Berenson jest obiecującą 
restauratorką. Nierozstający się z czapką baseballową 
Eric Messer to ambitny, ale nieco zarozumiały 
dziennikarz sportowy. Po koszmarnej pierwszej 
randce oboje są przekonani, że w przyszłości będą 
się spotykać wyłącznie na urodzinach małej Sophie.

Jack Mosley to nadużywający alkoholu, zmęczony 
życiem funkcjonariusz nowojorskiej policji. Wkrótce 
ma przejść na emeryturę. Policjant otrzymuje 
do wykonania proste zadanie – ma eskortować 
taksówkarza Eddiego Bunkera w drodze z aresztu 
do sądu. 

„16 przecznic”
(2006r.) TVP 1 20:15

„Och, życie”
(2010r.) TVN 20:00



Niedziela, 28 stycznia 2018

09:45 Sonda II

05:35 Klan odc. 3249 - telenowela
06:10 Słownik polsko@ polski 
06:35 Pełnosprawni 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 646
09:15 Jak to działa? odc. 152 
09:45 Sonda II odc. 72 
10:15 Zakochaj się w Polsce odc. 57
10:45 Na imię miał Franciszek odc. 3
11:40 Sekrety mnichów odc. 17
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
13:00 Góry - życie ponad chmurami 
 odc. 2 - serial
14:05 Poldark: Wichry losu 
 odc. 5 s. 2 - serial
15:10 Halo, tu Pjongczang odc. 11
15:25 Puchar Świata w Zakopanem 
 Skoki narciarskie 
16:00 Puchar Świata w Zakopanem 
 Skoki narciarskie 
17:00 Teleexpress 
17:15 Puchar Świata w Zakopanem 
 Skoki narciarskie 
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Blondynka odc. 71 - serial
21:10 Smak miłości - dramat miłosny 
22:50 Mandela: Droga do wolności 
 - biografi czny 
01:20 16 przecznic - sensacyjny 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 25 - serial

06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 2 - serial

07:05 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 25 - serial

07:35 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 28 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 7 - serial

08:35 Tom i Jerry Show odc. 8 - serial

09:00 Karzeł Długonos - przygodowy

10:55 Galileo odc. 639 

11:55 Galileo odc. 640 

13:00 Błękitny Grom - sensacyjny 

15:25 119 dni na Pacyfi ku 

 - dramat obyczajowy 

17:20 Trefny wóz - thriller

19:00 Galileo odc. 641 

20:00 Niecne uczynki - komedia 

21:50 Pitch Black - fi lm SF

00:00 STOP Drogówka odc. 163

06:00 Skorpion odc. 8 s. 2 - serial

06:50 Allo, Allo odc. 2 s. 5 - serial

07:25 Allo, Allo odc. 3 s. 5 - serial

07:55 Allo, Allo odc. 4 s. 5 - serial

08:30 Allo, Allo odc. 5 s. 5 - serial

09:05 Allo, Allo odc. 6 s. 5 - serial

09:45 Przygody Merlina odc. 7 - serial

10:45 Przygody Merlina odc. 8 - serial

11:40 K-9: Prywatny detektyw 

 - komedia sensacyjna 

13:40 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fantastyczny 

14:50 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fantastyczny 

16:00 Bibliotekarz: tajemnica włóczni 

 odc. 1 - przygodowy

18:00 Wakacje w krzywym zwierciadle 

 - komedia 

20:00 Centurion - sensacyjny 

22:00 Król Skorpion 4: Utracony tron 

 - sensacyjny 

00:10 Wikingowie odc. 4 s. 2 - serial

08:05 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 5 - serial

09:05 Miniatury fi lmowe do muzyki 

 klasycznej odc. 28 - animowany

09:10 Miniatury fi lmowe do muzyki 

 klasycznej odc. 38 - animowany

09:20 Informacje kulturalne 

09:40 Scena klasyczna odc. 4

10:35 Trzeci punkt widzenia odc. 221

11:15 Żeniac - komedia 

12:45 Artysta - komedia romantyczna 

14:35 La Traviata Opera 

17:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 

 odc. 69 - serial

17:15 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 477

18:10 Solidarność, Solidarność 

 - krótkometrażowy 

20:20 Opowieści weekendowe: 

 Urok wszeteczny - obyczajowy 

21:30 Scena klasyczna odc. 16

22:20 Trzeci punkt widzenia odc. 221

23:00 Córki dancingu 

00:40 Każde dotknięcie zostawia ślad 

 - Alina Szapocznikow 

 - dokumentalny 

06:50 Był taki dzień odc. 455
07:00 Park Narodowy Gór Stołowych 
 - dokumentalny 
08:05 Proboszcz Majdanka 
 - dokumentalny 
09:05 Rodzina Leśniewskich 
 odc. 3 - serial
09:40 Rodzina Leśniewskich 
 odc. 4 - serial
10:10 Tajemnice, zamki 
 i podziemia odc. 14
10:25 Okrasa łamie przepisy odc. 162
10:55 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 13 - serial
11:55 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 1 - serial
12:55 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 4 - dokumentalny 
14:05 Szerokie tory odc. 94
14:40 10% dla mnie - komedia 
16:20 Wielka gra odc. 55
17:15 Ex libris 
17:45 Sprawiedliwi odc. 3 - serial
18:35 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 9 - serial
18:50 Wielka Armada - kulisy klęski 
 odc. 1 - serial
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:30 Colette - dramat wojenny 
22:45 Wcielenia zła odc. 1 - serial
23:45 Tu stoję... - obyczajowy 
01:05 Ocaleni - dokumentalny 

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza ks. 
 bp. Antoniego Długosza 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego
  tygodnika „Niedziela” 
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 6 - serial
11:40 Aktywna zima odc. 4
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków - 
07.06.1999 - przemówienie Jana 
 Pawła II podczas Nabożeństwa 
 Czerwcowego w Toruniu 
 - dokumentalny 
14:00 Jestem Gabriel - obyczajowy 
15:35 Mówią, że po okropnościach 
 Auschwitz nie można już 
 wierzyć w Boga
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Zerwany kłos - religijny
18:35 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja
19:30 Brat Ogień odc. 21 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 11 - serial
22:20 Święty na każdy dzień 
22:30 Vatican Magazine

05:55 Słowo na niedzielę 
06:05 Zaufaj mi, jestem lekarzem 
 odc. 8 - serial
07:05 M jak miłość odc. 1345 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
09:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1789 - serial
09:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1790 - serial
10:30 Zwierzęce superzmysły 
 odc. 2 - dokumentalny 
11:25 Makłowicz w podróży odc. 38
12:00 Shenandoah - western 
14:00 Familiada 
14:40 Koło fortuny 
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 692 - serial
16:20 The Voice Kids odc. 9
17:05 The Voice Kids odc. 10
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Na sygnale odc. 173 - serial
19:25 Rod zink a. pl odc. 221 - serial
20:05 Stan gry - thriller
22:25 Znam kogoś, kto cię szuka 
 - dramat obyczajowy 
00:00 Genocyd. Tryptyk o kanonie 
 nadziei - dokumentalny 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1046

11:00 Domowe rewolucje odc. 4 s. 2

12:00 Co za tydzień odc. 835

12:35 Drzewo marzeń odc. 6

13:35 Piorun - animowany

15:40 Harry Potter i Czara Ognia 

 - przygodowy

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 76

19:45 Uwaga! odc. 5204

20:00 Zmierzch - fantastyczny 

22:40 Fatum - horror 

00:50 MasterChef odc. 10 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:35 My3 odc. 24

08:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 

 Berk odc. 4 - serial

08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 45 - serial

09:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 46 - serial

09:35 Mrówka Z - animowany

11:25 Artur i Minimki III. Dwa światy 

 - animowany

13:35 Skubani - animowany

15:35 Ojciec panny młodej II - komedia 

17:50 Nasz nowy dom odc. 90

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 257

20:00 XXIII Festiwal Kabaretów 

 w Koszalinie 

23:40 Złodziejski kodeks - sensacyjny 

01:55 Hancock - sensacyjny 

05:40 Ukryta prawda odc. 136 - serial

06:40 Mango - Telezakupy 

08:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 21 s. 2 - serial

09:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 22 s. 2 - serial

10:50 Kryminalni odc. 6 - serial

11:50 Kryminalni odc. 7 - serial

12:55 Uwolnić orkę - przygodowy

15:15 Na ostrzu: Ogień i lód - obyczajowy 

17:00 Miasto cienia - fi lm SF

19:00 Zabójcza broń odc. 15 - serial

20:00 Suma wszystkich strachów 

 - sensacyjny 

22:35 Zabójcza broń odc. 16 - serial

23:35 Monachium - sensacyjny 

02:55 Moc magii odc. 27

10:50 Kryminalni 10:55 Galileo

06:50 Allo Allo 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:05 Rodzina 
Leśniewskich

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 08:05 Jeźdźcy smoków: 
Obrońcy Berk

Zoe Walker zajmuje się badaniami naukowymi 
w dziedzinie doskonalenia żywności. Ma opracować 
aromat kawy, który trafi  w gusta młodego pokolenia. 
Przybywa do miasteczka Salento w Kolumbii, 
słynącego z upraw kawy. Na miejscu Zoe poznaje 
przystojnego Diego Valdeza, właściciela plantacji.

17-letnia Isabella Swan po rozwodzie rodziców 
zamieszkuje z ojcem. W nowej szkole poznaje 
Edwarda Cullena, który z nikim nie chce nawiązać 
bliższej znajomości. Zaintrygowana Bella nie zważa 
na jego ostrzeżenia, by trzymała się z daleka.

„Zmierzch”
(2008r.) TVN 20:00

„Smak miłości”
(2016r.) TVP 1 21:10



Poniedziałek, 29 stycznia 2018

10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko!
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Łap start-up odc. 7
08:50 Łap start-up odc. 8
09:20 Jaka to melodia? 
10:15 Doktor Quinn odc. 12 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 29 - serial
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:55 Góry - życie ponad chmurami 
 odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 183 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:00 Komisarz Alex odc. 54 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3250 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 18 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Mock - spektakl teatralny 
22:05 Bilet na Księżyc - komedia 
00:15 Smak miłości - dramat miłosny 

05:25 Ukryta prawda odc. 137 - serial

06:25 Szpital odc. 241 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 174 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 s. 4 - serial

09:15 Kryminalni odc. 7 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 516 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 175 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 415 - serial

14:55 Szpital odc. 242 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 23 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 4 - serial

17:55 Kryminalni odc. 8 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 517 - serial

20:00 Wielbicielka - thriller

21:50 Nie z tego świata 

 odc. 19 s. 5 - serial

22:50 Siedem - thriller

01:30 Moc magii odc. 28

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 26 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 3 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 26 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 1 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 57
09:00 Esmeralda odc. 119 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 120 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 5 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 339 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 29 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 62
15:00 Detektywi w akcji odc. 30 - serial
16:00 Esmeralda odc. 121 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 122 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 6 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 340 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 136 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 10 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 11 - serial
22:00 Galileo odc. 640 
23:00 Galileo odc. 641 
00:00 STOP Drogówka odc. 163

06:00 To moje życie! 
 odc. 214 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19 - serial
08:00 Rewir odc. 19 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 16 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 14 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 16 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 2 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 20 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 78 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 49 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 50 - serial
17:05 Rewir odc. 20 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20 - serial
20:00 Terytorium wroga 
 - dramat wojenny 
22:05 Prowokacja - sensacyjny 
00:00 Lokator - thriller

08:00 Teledysk 

08:10 Scena klasyczna odc. 4

09:00 But She’s Nice - animowany

09:15 Zmruż oczy - komediodramat 

11:00 Przygody pana Michała 

 odc. 3 - serial

11:40 Przygody pana Michała 

 odc. 4 - serial

12:20 Złoto dezerterów - komedia 

14:35 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 477

15:30 Wiktoryna, czyli czy pan 

 pochodzi z Beauvais? 

 - obyczajowy 

16:40 W cieniu nienawiści - wojenny 

18:45 Dajcie czadu! - historia 

 wzmacniaczy Marshalla 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Scena ciszy - dokumentalny 

22:10 Antyfonie odc. 3

22:40 Którędy po sztukę odc. 70

22:45 Stefan Gierowski - dokumentalny 

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 21

23:30 Przypadek 

 - dramat psychologiczny 

01:40 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 456
07:00 Dziewczęta z Auschwitz
  - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 4
08:35 Ukryte skarby odc. 20
09:10 Czas honoru odc. 76 - serial
10:05 Polska i świat 
 z historią w tle odc. 16
10:30 Amerykańska broń 
 odc. 4 - dokumentalny 
11:30 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 22
12:10 Faustyna - biografi czny 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 94
14:05 Sensacje XX wieku odc. 78
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 75 - serial
15:10 Spór o historię odc. 40
15:50 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 4 - dokumentalny 
16:55 Ex libris 
17:20 Flesz historii 
17:45 Czas honoru odc. 77 - serial
18:35 Krótka historia odc. 48
18:50 Sensacje XX wieku odc. 150
19:20 Sensacje XX wieku odc. 97
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:30 Niezwykła broń odc. 4 - serial
21:30 Aminata - siła miłości odc. 5
22:25 Solidarność według 
 Krzysztofa Wyszkowskiego 
 odc. 2 - dokumentalny 
23:35 Abu Haraz - dokumentalny 
01:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 4

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
09:30 Vatican Magazine 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Zerwany kłos - religijny 
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wydarzenia Zielonogórskie 
 1960 r. Bitwa o Dom Katolicki 
 - dokumentalny 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 W imię miłości - obyczajowy 
15:40 Aktywna zima 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej 
16:50 Świadkowie - serial
17:20 180 lat na zdrowie 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery
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 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 58 - serial

06:05 Rod zink a. pl odc. 4 - serial
06:40 Coś dla Ciebie odc. 127
07:05 M jak miłość odc. 215 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1790 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 528 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 73 - serial
13:45 Na sygnale odc. 129 - serial
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 76 s. 6 - serial
15:20 Tygrysy Europy odc. 10 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 37 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:45 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 22
18:55 Rod zink a. pl odc. 11 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1790 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1791 - serial
20:40 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 22
20:50 M jak miłość odc. 1346 - serial
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość”
  - dokumentalny 
21:55 Midnight Sun odc. 1 - serial
23:00 Midnight Sun odc. 2 - serial
00:10 Czy czeka nas koniec? 
 - dokumentalny 

05:40 Uwaga! odc. 5204

06:15 Mango - Telezakupy 

07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 15

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2174

10:55 Tu się gotuje! odc. 9

11:00 Ukryta prawda odc. 536 - serial

12:00 Szkoła odc. 278 - serial

13:00 19+ odc. 177 - serial

13:30 19+ odc. 178 - serial

14:00 Szpital odc. 422 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 8

16:00 Szkoła odc. 279 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 537 - serial

18:00 Szpital odc. 423 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 77

19:50 Uwaga! odc. 5205

20:10 Doradca smaku odc. 11

20:15 Na Wspólnej odc. 2620 - serial

20:55 Milionerzy odc. 52

21:30 Życie bez wstydu odc. 7 s. 5

22:30 Projekt Lady odc. 8 s. 2

23:35 Zmierzch - fantastyczny 

02:05 Co za tydzień odc. 835

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 607 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 296 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 297 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 112 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 599 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 220 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 413 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2619 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 659 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3560
16:30 Na ratunek 112 odc. 103 - serial
17:00 Gliniarze odc. 91 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2620 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 472 - serial
20:05 Hancock - sensacyjny 
22:00 13 - thriller
00:20 Kapitan Phillips 
 - dramat obyczajowy 

09:15 Kryminalni 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 

11:00 Przygody pana 
Michała

18:50 Sensacje XX wieku

06:05 Rodzinka.pl 16:00 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Znana we Francji dziennikarka Elsa Casanova 
sprzeciwia się obecności zachodnich sił zbrojnych 
w Afganistanie. Kobieta jest zaangażowana 
w sprawę emancypacji afgańskich kobiet. W Kabulu 
przeprowadza wywiad z jedną z nich. 

Ben Cronin, uczeń szkoły średniej z New Jersey, 
wiedzie udane życie u boku kochającej dziewczyny, 
Amy, w gronie wiernych przyjaciół. Ćwicząc pod 
kierownictwem trenera Simkinsa, stoi przed 
perspektywą kariery pływackiej. 

„Wielbicielka”
(2002r.) TVN 7 20:00

„Terytorium wroga”
(2011r.) TV Puls 20:00



Wtorek, 30 stycznia 2018

10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Sonda II odc. 72 
09:15 The Wall. Wygraj 
 marzenia odc. 18
10:15 Doktor Quinn odc. 13 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 30 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca 
12:55 Ekstremalne oseski 
 odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 184 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 55 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3251 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 19 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 10 - serial
21:15 Sekundy, które 
 zmieniły życie odc. 5
21:35 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas odc. 59
22:10 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 4 - serial
22:35 Uwięzione odc. 5 - serial
23:35 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
 odc. 12 - serial
00:30 Bilet na Księżyc - komedia 

05:40 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1180 - serial

06:25 Szpital odc. 242 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 175 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 4 - serial

09:15 Kryminalni odc. 8 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 517 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 176 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 416 - serial

14:55 Szpital odc. 243 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 24 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 4 - serial

17:55 Kryminalni odc. 9 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 518 - serial

20:00 Kongo - przygodowy

22:20 Brudny Harry - sensacyjny 

00:30 Z Archiwum X odc. 2 s. 10 - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 1 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 4 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 27 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 2 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 58
09:00 Esmeralda odc. 121 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 122 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 6 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 340 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 31 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 63
15:00 Detektywi w akcji odc. 32 - serial
16:00 Esmeralda odc. 123 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 124 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 7 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 341 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 137 - serial
21:00 Święci z Bostonu 
 - dramat kryminalny 
23:20 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 135 - serial
00:20 Spadkobiercy odc. 33

06:00 To moje życie! 
 odc. 215 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20 - serial
08:00 Rewir odc. 20 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 16 - serial
10:00 Napisała: morderstwo
 odc. 15 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 16 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 2 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 1 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 79 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 50 - serial
16:35 Lekarze na start odc. 51 - serial
17:15 13. posterunek odc. 1 s. 2 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 21 - serial
20:00 Mechanik: Czas zemsty
  - sensacyjny 
21:55 Obrońca - sensacyjny 
23:50 Ostatni dom po lewej - thriller
02:00 Wikingowie odc. 9 s. 3 - serial

08:10 Wydarzenie aktualne

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 W cieniu nienawiści - wojenny 

11:00 Przygody pana Michała 

 odc. 5 - serial

11:40 Przygody pana Michała 

 odc. 6 - serial

12:20 Hubal - dramat historyczny 

14:40 Tygodnik kulturalny 

15:35 Krótka podróż - obyczajowy 

16:30 Sceny nocne - historyczny 

18:30 Abu Haraz - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 The Gershwins 

 Porgy and Bess Opera 

23:10 Nieulotne - dramat obyczajowy 

00:50 Dziennik fi lozofa odc. 22

01:00 Performance odc. 97

06:50 Był taki dzień odc. 457
07:00 Apteka pod Orłem - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 5
08:30 Ukryte skarby odc. 21
09:05 Czas honoru odc. 77 - serial
10:00 Pociąg zatrzymał się 
 w Auschwitz - dokumentalny 
10:50 Dzikie Chiny odc. 4 - serial
11:50 Goniec historyczny IPN odc. 11
12:15 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 12 - serial
13:10 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:40 Sensacje XX wieku odc. 150
14:10 Sensacje XX wieku odc. 97
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 76 - serial
15:20 Niezwykła broń odc. 4 - serial
16:25 Dziewczęta z Auschwitz 
 - dokumentalny 
17:20 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 125
17:45 Czas honoru odc. 78 - serial
18:45 Sensacje XX wieku odc. 168
19:15 Sensacje XX wieku odc. 173
19:55 Nowe Ateny odc. 71
20:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
21:25 Aminata - siła miłości odc. 6
22:20 Na krawędzi wojny odc. 5 - serial
23:25 Znieważona ziemia 
 - dramat obyczajowy 
01:25 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 5

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - 
07.06.1999 - przemówienie Jana 
 Pawła II podczas 
 Nabożeństwa Czerwcowego 
 w Toruniu - dokumentalny 
09:40 Ks. Bronisław Markiewicz 
 - wielki wychowawca młodzieży 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej 
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Oratorium 
 o Bronisławie Markiewiczu 
13:45 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 58 - serial
14:50 Święta Teresa z Lisieux 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 Przypowieści Jezusa - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Ostatni gram odwagi  

06:05 Rod zink a. pl odc. 5 - serial
06:40 20-lecie redakcji 
 ekumenicznej TVP
07:05 M jak miłość odc. 216 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1791 - serial
11:50 Na dobre i na złe odc. 529 - serial
12:50 Tylko z tobą odc. 74 - serial
13:50 Na sygnale odc. 130 - serial
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 77 s. 6 - serial
15:20 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 22
15:30 M jak miłość odc. 1346 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 38 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 12 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1791 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1792 - serial
20:50 M jak miłość odc. 1347 - serial
21:45 Kulisy serialu 
 „M jak miłość” - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:55 Stella - dokumentalny 
00:05 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 277 s. 14 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 11

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2175

10:55 Ukryta prawda odc. 537 - serial

12:00 Szkoła odc. 279 - serial

13:00 19+ odc. 179 - serial

13:30 19+ odc. 180 - serial

14:00 Szpital odc. 423 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 8

16:00 Szkoła odc. 280 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 538 - serial

18:00 Szpital odc. 424 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 78

19:50 Uwaga! odc. 5206

20:10 Doradca smaku odc. 14

20:15 Na Wspólnej odc. 2621 - serial

20:55 Milionerzy odc. 53, 

21:35 Zabójcza broń IV 

 - komedia sensacyjna 

00:10 Superwizjer odc. 1116

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 608 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 298 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 299 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 113 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 600 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 221 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 414 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2620 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 660 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3561
16:30 Na ratunek 112 odc. 104 - serial
17:00 Gliniarze odc. 92 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2621 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 473 - serial
20:10 Kapitan Phillips 
 - dramat obyczajowy 
23:00 Zasady walki II - Zdrada 
 - sensacyjny 
01:10 Wykiwać klawisza - komedia 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

15:45 Lekarze na start 14:40 Tygodnik kulturalny 17:45 Czas honoru

06:05 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 19:30 Świat według 
Kiepskich

Maersk Alabama, amerykański statek handlowy 
dowodzony przez kapitana Richarda Phillipsa, 
został w 2009 roku porwany przez somalijskich 
piratów. Film koncentruje się na relacji pomiędzy 
tytułowym bohaterem a dowódcą piratów, Muse’em, 
który bierze Phillipsa jako zakładnika.

Ameryka wciąż boryka się z terroryzmem. Kolejne 
operacje nie rozwiązują problemu. Działania 
koncentrują się wokół przywódcy islamskich 
fundamentalistów _ Mohameda Jamara. Wszelkie 
akcje muszą być dobrze przemyślane i zaplanowane, 
bo jego śmierć może tylko zaognić sytuację.

„Obrońca”
(2004r.) TV Puls 21:55

„Kapitan Phillips”
(2013r.) Polsat 20:10



Środa, 31 stycznia 2018

13:55 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jak to działa? odc. 151 
09:15 Statyści odc. 2 - serial
10:15 Doktor Quinn odc. 14 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 31 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Pakujemy odc. 7
12:55 Ekstremalne oseski odc. 4 - serial
13:55 Elif odc. 185 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 56 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3252 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 20 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wielki test o polskich serialach 
22:00 Uwolnić Asię Bibi - dokumentalny 
23:35 Colette - dramat wojenny 
01:50 Nas zaar mia. pl 

05:25 Ukryta prawda odc. 138 - serial

06:25 Szpital odc. 243 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 176 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 4 - serial

09:15 Kryminalni odc. 9 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 518 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 177 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 417 - serial

14:55 Szpital odc. 244 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 1 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 s. 4 - serial

17:55 Kryminalni odc. 10 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 519 - serial

20:00 Monachium - sensacyjny 

23:25 Mentalista odc. 7 s. 6 - serial

00:25 Wiecznie żywy - horror 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 2 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 5 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 28 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 3 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 59
09:00 Esmeralda odc. 123 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 124 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 7 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 341 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 33 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 64
15:00 Detektywi w akcji odc. 34 - serial
16:00 Esmeralda odc. 125 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 126 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 8 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 342 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 138 - serial
21:05 Martwa rzeka - thriller
23:00 CSI: Kryminalne zagadki 
 Miami odc. 136 - serial
00:00 Spadkobiercy odc. 34

06:00 To moje życie! 
 odc. 216 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 21 - serial
08:00 Gwiazdy polskiego kabaretu 
 odc. 5
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 16 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 16 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 16 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 2 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 2 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 80 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 51 - serial
16:35 Lekarze na start odc. 52 - serial
17:15 13. posterunek odc. 2 s. 2 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 21 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 22 - serial
20:00 Góra Dantego - katastrofi czny 
22:15 Twister - katastrofi czny 
00:30 Mgła - horror 

08:05 Białoruski klimat odc. 3 - inny 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Sceny nocne - historyczny 

11:00 Przygody pana Michała 

 odc. 7 - serial

11:40 Przygody pana Michała 

 odc. 8 - serial

12:15 Informacje kulturalne 

12:35 Polowanie na muchy 

 - obyczajowy 

14:25 Dezerterzy odc. 26

15:00 Jedenaste przykazanie 

 - obyczajowy 

16:45 Wenecja - obyczajowy 

18:50 Dziewczyna z ekranu 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu odc. 11

20:25 Miłość - dramat obyczajowy 

22:35 Dziennik fi lozofa odc. 23

22:45 Jedna scena odc. 69

23:10 Benek - komediodramat 

01:00 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 458
07:00 Polskie bitwy 
 odc. 5 - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 6
08:40 Ukryte skarby odc. 22
09:15 Czas honoru odc. 78 - serial
10:20 Solidarność według 
 Krzysztofa Wyszkowskiego 
 odc. 2 - dokumentalny 
11:30 Spór o historię odc. 53
12:05 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 13 - serial
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 168
14:00 Sensacje XX wieku odc. 173
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 28 - serial
15:10 Na krawędzi wojny odc. 5 - serial
16:10 Uciekinier - dokumentalny 
17:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 3 - serial
17:45 Stara baśń. Kiedy słońce 
 było bogiem odc. 1 - serial
18:40 Sensacje XX wieku odc. 87
19:15 Sensacje XX wieku odc. 161
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 5 - dokumentalny 
21:35 Szpiedzy w Warszawie 
 odc. 1 - serial
22:30 W cieniu prezydenta 
 - dokumentalny 
23:35 Śmierć prezydenta 
 - dramat historyczny 
02:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 6

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Każdy maluch to potrafi  
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 Refl eksje nad 
 Psalmem XXIII - serial
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 39 - serial
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Brat naszego Boga
13:45 Dobra wiara, dobre tricki
14:00 Ostatni gram odwagi 
 - obyczajowy 
15:35 Budowa świątyni w Narodowym 
 Sanktuarium Matki Bożej 
 w miejscowości Subukia w Kenii
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Serce Afryki - dokumentalny 
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Przygody Mobilków - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Jimmy - obyczajowy 

06:05 Rod zink a. pl odc. 6 - serial
06:35 Pożyteczni.pl 
07:05 M jak miłość odc. 217 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1792 - serial
11:50 Na dobre i na złe odc. 530 - serial
12:50 Tylko z tobą odc. 75 - serial
13:50 Na sygnale odc. 131 - serial
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 78 s. 6 - serial
15:20 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 22
15:25 M jak miłość odc. 1347 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 39 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 13 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1792 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1793 - serial
20:40 Na dobre i na złe 
 odc. 693 - serial
21:45 Na sygnale odc. 176 - serial
22:25 Romantycy 
 - komedia romantyczna 
00:10 Akwarium, czyli 
 samotność szpiega odc. 2

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 14

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2176

10:55 Ukryta prawda odc. 538 - serial

12:00 Szkoła odc. 280 - serial

13:00 19+ odc. 181 - serial

13:30 19+ odc. 182 - serial

14:00 Szpital odc. 424 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 8

16:00 Szkoła odc. 281 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 539 - serial

18:00 Szpital odc. 425 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 79

19:50 Uwaga! odc. 5207

20:10 Doradca smaku odc. 23

20:15 Na Wspólnej odc. 2622 - serial

20:55 Milionerzy odc. 54

21:30 Książę w Nowym Jorku 

 - komedia 

23:55 Zabójcza broń IV 

 - komedia sensacyjna 

02:30 MasterChef odc. 10 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 609 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 300 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 301 - serial
10:00 Dzień, który zmienił 
 moje życie odc. 114 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 601 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 222 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 415 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2621 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 661 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:30 Na ratunek 112 odc. 105 - serial
17:00 Gliniarze odc. 93 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2622 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 474 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 488 - serial
20:40 Wykiwać klawisza - komedia 
23:00 To nie jest kolejna komedia 
 dla kretynów - komedia 
01:00 Mąż idealny 
 - komedia romantyczna 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw

11:00 Przygody pana 
Michała

13:30 Sensacje XX wieku

11:50 Na dobre i na złe 13:00 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

Góra Dantego to miasteczko leżące u stóp uśpionego 
od lat wulkanu. Mieszkańcy do tego stopnia 
zapomnieli o zagrożeniu ze strony złowieszczej góry, 
że region uznano za jedno z najpopularniejszych 
miejsc przeprowadzek w USA. Miejscowością kieruje 
pani burmistrz Rachel Wando.

Paul Crewe, była gwiazda futbolu amerykańskiego, 
trafi a do więzienia Allenville, jednego z najcięższych 
w kraju, za jazdę po pijanemu. Naczelnik postanawia 
wykorzystać jego talent i każe mu zorganizować 
drużynę, w skład której wejdą więźniowie. Zespół 
Crewe’a zmierzy się z drużyną strażników.

„Wykiwać klawisza”
(2005r.) Polsat 20:40

„Góra Dantego”
(1997r.) TV Puls 20:00
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 temperatura: 3 2 °C
 opady: 1 0,9 mm
 ciśnienie: 1017 1017 hPa
 wiatr: 20 15 km/h 

 temperatura: 2 1 °C
 opady: 0,7 0,4 mm
 ciśnienie:  1018 1024 hPa
 wiatr: 7 9 km/h 

 temperatura: 3 0 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1029 1028 hPa
 wiatr: 13 24 km/h 

 temperatura: 5 0 °C
 opady: 2 1 mm
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Placki jogurtowe z bananami
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

Czwartek 25 stycznia 2018 ROZRYWKA 21

Składniki: 
• 250 g gęstego 
• jogurtu naturalnego
• 2 jajka 
• 2 łyżki cukru pudru 
• pół łyżki cukru wanilinowego 
• 1 łyżeczka proszku 
do pieczenia
• 1 łyżeczka sody
• 1 i 1/3 szklanki mąki pszennej 
• 2 łyżki roztopionego masła 
lub oleju
• olej lub masło do smażenia 
• 2 banany  

Sposób wykonania:
Banany obierz i pokrój w cien-

kie plasterki. Do miski przełóż 
jogurt, dodaj jajka, cukier wanili-
nowy, cukier puder i wystudzo-
ne rozpuszczone masło. Mieszaj 
rózgą do połączenia, dodaj mąkę 
wymieszaną z proszkiem do pie-
czenia i sodą. Mieszaj do uzyska-
nia jednolitego ciasta. Katarzyna Robaczewska 

Placuszki smaż 
bez tłuszczu, na suchej 
patelni lub na odrobi-
nie oleju lub masła. 
Nałóż jedną łyżkę 
ciasta i smaż placki 
na rumiano z jednej 
strony – około 1,5 mi-
nuty. W połowie czasu 
smażenia na wierzchu 
ułóż plasterki banana. 
Placki obróć i dosmaż 
z drugiej strony – oko-
ło 1-2 minuty. Po każ-
dym smażeniu należy 
ostrożnie przetrzeć 
patelnię papierowym 
ręcznikiem, by nie zo-
stały na niej resztki 
owoców. 

Placuszki podawaj 
polane syropem, mio-
dem albo oprószone 
cukrem pudrem.   

Smacznego!
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3 lutego, godz. 19.00, Aula UMK w Toruniu
Dwie godziny śmiechu i zabawy
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Niektóre kraje nie mają tłu-
stego czwartku. W USA ( Nowy 
Orlean) i w Wielkiej Brytanii ob-
żarstwo dozwolone jest we wto-
rek, nazywany wtorkiem nale-
śnikowym. Ostatki mają różne 
nazwy w zależności od rejonu 
Polski. Często nazywane są zapu-
stami, śledzikiem czy też podko-
ziołkiem (Wielkopolska). 

Tradycja ta wywodzi się ze 
średniowiecza, a w Polsce znana 
jest od XVII wieku. Wtedy to na 
dworach magnackich urządza-
no zabawy. Tłusty czwartek to 
dzień, kiedy trzeba było się najeść 
do syta tłustych potraw i zjeść 
przynajmniej jednego pączka, 

by mieć powodzenie przez cały 
rok. Do ostatkowych zwyczajów, 
zwłaszcza na terenach wiejskich, 
należała tradycja przywoływania 
wiosny. Po wsi chodziły „maszka-
ry zapustne”, czyli głośno zacho-
wujący się przebierańcy. W or-
szaku tym można było zobaczyć 
słomianego niedźwiedzia symbo-
lizującego zimę, którego prowa-
dził parobek. Był też diabeł, dziad 
i baba oraz Cyganka i Żyd. Bardzo 
często dziad tańczył z młodymi 
pannami, baba kradła, a Cygan-
ka wróżyła. Wszystko to było 
połączone z tańcami i wspólną 
zabawą. Na Śląsku taka zabawa 
miała nazwę „babskiego com-

bru”, a uczestniczyły w niej same 
panie. W trakcie zabaw mężatki 
przyjmowały do swojego grona 
te kobiety, które wyszły za mąż 
w ostatnim roku. Natomiast na 
Warmii obżarstwo, które zaczy-
nało się w tłusty czwartek, koń-
czyło się zawsze o północy we 
wtorek przed środą popielcową. 
Przed północą wieszano na komi-

nie wymytą patelnię, która była 
symbolem poszczenia przez ko-
lejne 40 dni. 

Zapusty to również koniec 
karnawału na świecie. W tym 
dniu kończy się karnawał w Rio 
de Janeiro, a ostatnia zabawa 
trwa tam 5 dni. Słynne są również 
bale kostiumowe w Wenecji, gdzie 
bal maskowy odbywa się na Placu 

św. Marka. W Nicei natomiast jest 
słynna parada ulicami miasta.

Środa popielcowa to dzień 
pokuty, kiedy wszyscy katolicy 
biorą udział we mszy świętej po-
łączonej z sypaniem popiołu na 
głowę.

(Maw)
fot. pixabay

Pampuchy były robione 
z mąki pszennej, a więc z tej 
uznawanej za szlachetną, ale bez 
dodatku drożdży. Bogaci smażyli 
je w smalcu, w ubogich domach 
były pieczone w piecu chlebo-
wym. Nieodzownym dodatkiem 
do tego twardego, zapustnego 
pieczywa, były skwarki. Ciekawe, 
czy dziś komuś posmakowałby 
ten przysmak? Do wyboru były 
jeszcze pierogi z kaszą, kapusta 
z sadłem, żołądki wieprzowe na-
dziewane kaszą. Po kilku dniach 
totalnego obżarstwa, przycho-
dziła pora na post i umartwianie 
się.

Czasy się zmieniły, pączki 
są słodkie, z rozmaitymi nadzie-

niami lub polewami. Zachęcamy, 
by własnoręcznie spróbować je 
przygotować. A może przypad-
ną Czytelnikom do gustu inne 
karnawałowe słodkości, jak np. 
churros?

Amerykańskie donuty
Znane nam i z marke-

tów, i z amerykańskich filmów, 
w których policjanci zazwyczaj 
jedzą je na śniadanie. Po co wy-
myślono pączki z dziurką? Żeby 
uniknąć obecności surowego cia-
sta w środku. W tym wariancie 
po prostu łatwiej się je smaży. 
Oponki, niestety, mają to do sie-
bie, że lubią tworzyć… oponkę. 
Po porcji tych bardzo kalorycz-
nych smakołyków warto wybrać 

czem, solą i proszkiem do piecze-
nia zagotować, zaparzyć mąkę, 
mieszając drewnianą łyżką, aż 
ciasto przybierze kształt kuli. 
Przygotować szprycę z końcówką 
w kształcie gwiazdki. Rozgrzać 
tłuszcz do głębokiego smażenia. 
Wyciskać churros bezpośrednio 
na patelnię, a po usmażeniu odło-
żyć na papierowy ręcznik, by usu-
nąć nadmiar tłuszczu. Podawać 
posypane cukrem pudrem.

Pączki dla dbających o linię
Nie każdy, również z racji po-

stanowień noworocznych o zgu-
bieniu zbędnych kilogramów, 
będzie chciał zjeść tradycyjnego 
pączka czy faworka. Oto przepis 
odchudzony na pączki pieczone. 
Ciasto nie zawiera drożdży, więc 
pomijamy proces wyrastania, co 
stanowi znaczą oszczędność cza-
su.

Składniki:
1 szkl. mąki
25 dag twarogu
1 jajko
1 łyżeczka proszku do pieczenia
3 łyżki ksylitolu

Wykonanie:
Zmiksować jajko ze słodzi-

kiem, dodać twaróg, a na koniec 
mąkę z proszkiem do pieczenia. 
Uformować pączki (ok. 8 szt.), ew. 
nadziać dżemem lub czekoladą, 
ułożyć je na blasze do pieczenia. 
Piec w temp. 180 st.C około 20 
minut.

Pączki bezglutenowe
Dużo osób przestrzega diety 

bezglutenowej. I jak tu przeżyć 
tłusty czwartek? Da się.

Składniki:
pół kg uniwersalnej mieszanki 

bezglutenowej
1 szkl. mleka
5 dag cukru
8 żołtek
70 g masła (roztopione i ostudzo-
ne)
7 g drożdży instant
kieliszek wódki
2 łyżeczki ekstraktu waniliowego
tłuszcz do smażenia
sól

Wykonanie:
Żółtka utrzeć z cukrem, dodać 

mąkę z drożdżami, letnie mleko, 
szczyptę soli, alkohol i ekstrakt 
waniliowy. Wyrobić, pod koniec 
dodając masło. Odstawić do wy-
rośnięcia (1-1,5 godz.). Formować 
niewielkie pączki, lekko rozpłasz-
czając je w dłoni, kciukiem robiąc 
miejsce na nadzienie. Włożyć 
odrobinę dżemu i skleić. Ponow-
nie odstawić do wyrośnięcia (ok. 
30 min.). Smażyć w głębokim 
tłuszczu do zrumienienia. Posy-
pać cukrem pudrem bądź polu-
krować.

Faworki na piwie
Składniki:

pół kg mąki
5 żółtek
pół szklanki piwa
szczypta soli
olej do smażenia

Wykonanie:
Mąkę przesiać, dodać resztę 

składników, szybko zagnieść cia-
sto. Odstawić na kwadrans. Roz-
wałkować, pociąć na paski, każdy 
z pasków na części. Po środku 
każdej części zrobić nacięcie i wy-
winąć faworki. Smażyć na dobrze 
rozgrzanym tłuszczu.

fot. pixabay

się na długi spacer.
Składniki:

2,5 szkl. mąki
szczypta soli
1 op. drożdży instant (7 g)
1 jajko
¼ szkl. cukru
¾ szkl. mleka
3 łyżki masła
tłuszcz do smażenia

Wykonanie:
Wszystkie składniki połą-

czyć, wyrobić i odstawić na ok. 
1,5 godz. do wyrośnięcia. Po tym 
czasie ponownie zagnieść, roz-
wałkować na grubość ok. 1 cm. 
Dużą szklanką wycinać koła, kie-
liszkiem wyciąć dziurkę. Przykryć 
ręcznikiem i dostawić na kolejne 
pół godziny. 

W głębokiej patelni dobrze 
rozgrzać 1,5 l oleju lub smalcu. 
Smażyć pączki po ok. 1,5 min. 
z każdej strony. Odłożyć na pa-
pierowy ręcznik, by usunąć 
nadmiar tłuszczu. Udekorować 
polewą czekoladową, lukrem, 
posypkami.

Churros
Hiszpańskie słodkości z cia-

sta parzonego (jak na karpatkę 
czy ptysie), które podaje się na 
śniadanie w towarzystwie fili-
żanki gorącej czekolady.

Składniki:
pół kg mąki pszennej
pół litra wody
1 łyżeczka soli
3 łyżeczki proszku do pieczenia
3 łyżeczki oleju
tłuszcz do smażenia
cukier puder

Wykonanie:
Mąkę przesiać. Wodę z tłusz-

W tłusty czwartek trzeba zjeść co najmniej jednego pączka, by zapewnić sobie szczęście

Tradycja

Zapustowe obyczaje
Zapusty to czas imprez w końcówce karnawału. Za-
czynają się tradycyjnie w tłusty czwartek, a kończą 
we wtorek przed środą popielcową. 

Pączek – król tłustego czwartku
KULINARIA  W Polsce pączkami zajadamy się w ostatni czwartek karnawału od XVII wieku. Ale te 
dawniejsze różniły się od współczesnych, puchatych słodkości. Pampuchy były twardsze i suto okra-
szone… skwarkami
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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)

Pora rozprawić się z trudnymi sprawami, które od 
jakiegoś czasu zaprzątają ci głowę. Planety ci sprzy-
jają, możesz śmiało przystąpić do działania. Tydzień 
upłynie pod znakiem sukcesów, niezależnie od tego, 
gdzie akurat będziesz. W pracy zaskoczysz szefa 
świetną formą intelektualną, na urlopie spróbujesz 
czegoś nowego, co da ci sporo satysfakcji. Możesz 
liczyć na pochwały.

Będziesz w kiepskiej kondycji psychicznej. W pracy 
najlepiej schowaj się w ciemnym kącie i po prostu rób 
swoje. Unikaj osób, które są do ciebie źle nastawio-
ne i mogą rzucać złośliwe komentarze. Potrzebujesz 
odpoczynku i ciszy, by uporządkować swoje sprawy. 
Pozbądź się tego, co jest ci niepotrzebne. Za kilka dni 
poczujesz się lepiej, a siły witalne powrócą. Cierpli-
wości.

Albo zaczniesz o siebie dbać, albo zapracujesz na 
poważną chorobę. Zdrowotne zaniedbania zaczną 
wychodzić na jaw i dadzą ci się we znaki. Pomyśl 
w końcu o sobie, odpocznij, odżywiaj się zdrowo. 
Może zdecydujesz się poznać jakieś techniki re-
laksu? Jeśli nie masz pomysłu, poszukaj inspiracji 
w internecie. W sprawach sercowych będziesz cie-
szyć się wyjątkowym powodzeniem.

Wiele spraw będzie teraz zależało od opinii lub 
działań osób postronnych. Skoro nie masz na nie 
wpływu, poddaj się ich biegowi. Niewykluczone, że 
czyjaś decyzja bardzo cię zdenerwuje. Żeby odre-
agować, zorganizuj weekendowy wypad z przyja-
ciółmi. Takie oderwanie dobrze ci zrobi.

W najbliższych dniach będziesz wyjątkowo roztrze-
pana. Tyle będzie się działo, głównie na niwie towa-
rzyskiej, że zapomnisz o niektórych obowiązkach. 
Sprzątanie czy zakupy zejdą na dalszy plan. Uważaj 
na osoby, które zbyt dużo mówią. Lepiej milcz, bo 
staniesz się obiektem plotek.

Wspaniała forma i równie świetny humor będą ci 
towarzyszyć w najbliższych dniach. Postanowisz 
się rozwijać, zaczniesz przeglądać oferty kursów, 
studiów, szkoleń. To dobry czas, by podjąć takie de-
cyzje. Na pewno zyskasz na tym w sferze zawodowej. 
W sprawach rodzinnych ważna narada.

Gorszy czas. Poczujesz się źle, niepotrzebnie za-
czniesz wyolbrzymiać swoje problemy. Przyjrzyj 
się im dokładnie, a przekonasz się, że nie taki 
diabeł straszny. Nie poświęcaj czasu ani uwagi lu-
dziom, którzy na to nie zasługują. Lepiej idź do kina 
na komedię albo zajmij się tym, co lubisz.

Spokojny tydzień. Obowiązków jakimś cudem ubę-
dzie, możesz poświęcić czas na spotkania towarzy-
skie bądź rodzinne. Kontakt z ludźmi dobrze ci zrobi. 
Zwłaszcza, gdy okaże się, że ktoś potrzebuje twojej 
rady. Poczujesz się potrzebny i doceniony. Będzie 
cię ciągnąć, by szukać nowych przygód, doświad-
czać nieznanego. Nie przesadzaj z przekraczaniem 
własnych granic.

Powinieneś wreszcie odpocząć. Będziesz miał spore 
problemy ze skupieniem się na pracy, więc o ile mo-
żesz, odpuść sobie ambitne zadania. A najlepiej weź 
kilka dni wolnego, spakuj walizkę i jedź na narty. Nie 
musisz planować, po prostu wyjedź i zatrzymuj się 
tam, gdzie masz ochotę. Da ci to poczucie wolności, 
wrócisz zdystansowany. Naładowanie baterii jest już 
konieczne.

Czas, by wykazać się zdolnościami, które przecież 
posiadasz. Przyszła pora naprawienia błędów, któ-
re niedawno ci się przydarzyły. Poradzisz sobie bez 
problemu, bo przecież te potknięcia wynikały z na-
tłoku zadań, a nie twojej niekompetencji. Spodziewaj 
się rewolucji w sprawach sercowych. Ktoś ulegnie 
twojemu urokowi i nie będzie to tylko letni romans.

Zaleje cię fala pozytywnego myślenia. Będziesz łagod-
ny, tolerancyjny i zechcesz, by cały świat tak się czuł, 
a wszędzie panowała zgoda i serdeczna atmosfera. Ktoś 
poprosi, byś był mediatorem w rodzinnym konflikcie 
i podejmiesz się tej roli. W efekcie obie strony będą ci 
wdzięczne za rozwiązanie sporu. Na weekend zaplanuj 
spotkanie towarzyskie. Będzie wyjątkowo udane.

Będziesz wyjątkowo szczery, ale czy wyjdzie ci to na 
dobre? Kiedy powiesz wszystkim, co cię denerwuje i co 
ci przeszkadza, zrzucisz z siebie jakiś ciężar, ale jed-
nocześnie musisz spodziewać się informacji zwrotnej. 
Może nie być zbyt miła. Najlepiej zrobisz, jeśli posta-
wisz na sport. Ćwiczenia sprawią, że negatywne myśli 
odpłyną, a ty będziesz tak zmęczony, że sił nie starczy 
na wymówki.

Kolorowanki dla dzieci
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Uczniowie klas trzecich i dru-
giej szkoły podstawowej oraz przed-
szkolaki przygotowały przepiękną 
część artystyczną, którą zaprezen-
towali swoim babciom i dziadkom, 
dyrekcji szkoły oraz zaproszonym 
gościom. Na widowni zasiedli m. 
in.: proboszczowie: skrwileński, ks. 
Władysław Jagielłło oraz okalewski, 
ks. Sławomir Detmer.

– Dzieci zaśpiewały piękne 
piosenki, recytowały wierszyki. 
Był także taniec Babuszek, scen-
ka rodzajowa z mini-zoo, wywiad 
z babcią oraz teleturniej Familiada. 
Występy wprawiły widownię w wy-
śmienity nastrój i zostały nagro-
dzone gromkimi brawami – mówi 
Joanna Wierzchowska, nauczyciel-
ka z ZS w Skrwilnie.

Na koniec babcie i dziadkowie 
otrzymali słodkie upominki oraz 
zasiedli na tronie z wnuczętami 
do pamiątkowej fotografii. Dzieci 
do występu przygotowały: Małgo-
rzata Błachewicz, Anna Celebucka, 
Aneta Jeżewska, Anna Kowalska, 
Anita Okońska i Halina Rutkowska. 

(ak)
fot. nadesłane

Zagrali dla babć i dziadków
SKRWILNO  W Zespole Szkół w Skrwilnie uroczyście obchodzono święto babć i dziadków. Z tej okazji 
młodzież szkolna wystawiła wyjątkowe przedstawienie. Było też małe co nieco



historia26 Czwartek 25 stycznia 2018 RYPIN–CRY.PL

Przeprowadzono również 
nowy podział na większe powia-
ty, łącząc rypiński, dobrzyński 
i lipnowski w jeden lipnowski. 
W ten sposób zlikwidowany zo-
stał na ponad pół wieku (do 1867 
roku) powiat rypiński, istnieją-
cy nieprzerwanie od XIV stule-
cia. Od 1797 roku znajdował się 
w dużym powiecie lipnowskim, 
departamencie płockim, pro-
wincji Prusy Nowowschodnie. 
Stan taki utrzymał się do 1807 
roku, kiedy to na mocy poko-
ju w Tylży Napoleon utworzył 
Księstwo Warszawskie, ale nie 
odbudował powiatu rypińskiego 
jako jednostki podziału admini-
stracyjnego. Francuzi utrzymali 
bowiem dotychczasowy, to jest 
pruski podział administracyjny 
na departamenty. Powiat rypiń-
ski pozostał w składzie departa-
mentu płockiego, zarządzanego 
przez prefekta (Rajmund Rembie-
liński), w powiecie lipnowskim 
z podprefektem (Józef Wysocki) 
na czele. Tak określona przyna-
leżność państwowa i administra-
cyjna terytorium wcześniejszego 
powiatu rypińskiego utrzymała 
się do 1815 roku.

Najniższym szczeblem ad-
ministracji w czasach Księstwa 
Warszawskiego była gmina wiej-
ska. Obszar gminny obejmował 
jedną lub kilka wsi i pokrywał 
się z zasięgiem dóbr jednego wła-
ściciela. W ten sposób stworzono 
podstawę prawną do obejmowa-
nia stanowisk wójtowskich przez 
dziedziców. Wójt, którym był 
zwykle właściciel ziemski, pod-
legał prefektowi. Do podstawo-
wych zadań wójta należało roz-
syłanie otrzymanych od władz 
aktów prawnych i dopilnowanie 
ich wykonania oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa i porządku. Gdy 
gmina obejmowała kilka wsi, 
to dla każdej z nich można było 
ustanowić zastępcę wójta, czyli 
sołtysa działającego przy pomocy 
ławników. Do obowiązków sołty-
sa należało ściganie przestępców, 
zwalczanie żebractwa, wyzna-
czanie stróżów nocnych, ogłasza-
nie zarządzeń, pilnowanie granic 
wsi, sprawowanie kontroli nad 
karczmarzami i Żydami, dbałość 
o podwody i furaż dla wojska, 
współdziałanie przy poborze re-
kruta.

W okresie przynależności do 
Prus Południowych (1793–1795) 
stolicą powiatu rypińskiego był 
Rypin, gdzie założono siedzibę 

pruskiej administracji powiato-
wej, zwanej landarturą, na czele 
której stał landrat. 21 kwietnia 
1797 roku na podstawie patentu 
królewskiego powołano na obsza-
rze Prus Nowowschodnich sądy 
powiatowe. Zgodnie z tym nor-
matywem w każdym z powiatów 
utworzono po 2 sądy powiatowe. 
W powiecie lipnowskim sądy te 
miały swoje siedziby w Lipnie 
i Rypinie. Mimo utraty praw po-
wiatowych, w Rypinie władze 
pruskie założyły garnizon, w któ-
rym stacjonowała kompania gre-
nadierów Regimentu von Stuhla 
w liczbie 152 ludzi. Dowódcą kom-
panii był major Britzke. W 1800 
roku zakwaterowano tu także 
jeden ze szwadronów Regimentu 
Huzarów nr 10 von Glasera.

W 1815 roku na Kongresie 
Wiedeńskim z większości ziem 
Księstwa Warszawskiego utwo-
rzono Królestwo Polskie, zwią-
zane unią personalną z Cesar-
stwem Rosyjskim. Konstytucja 
nadana przez cara Aleksandra 
I wprowadziła podział tery-
torium kraju na osiem woje-
wództw. Ziemia dobrzyńska 
w niezmienionych granicach 
pozostała w obrębie wojewódz-
twa płockiego, odpowiadającego 
dawnemu departamentowi płoc-
kiemu. W styczniu 1816 roku, na 
mocy aktu Namiestnika Króle-
stwa, zmniejszono jeszcze liczbę 
powiatów, tworząc tzw. obwody. 
Powiat lipnowski, należący do 
większych pod względem teryto-
rium, zachowany został w daw-
nym kształcie, zmieniając tylko 
nazwę na obwód. Terytorium 
byłego, zlikwidowanego przez 
Prusaków powiatu rypińskiego 
nadal pozostało pod wpływem 
administracyjnym Lipna, wcho-
dząc w skład obwodu lipnowskie-
go i należało do województwa 
płockiego. W 1837 roku dekretem 
cara Mikołaja I przemianowa-
no województwa na gubernie, 
a w pięć lat później obwody po-
nownie na powiaty. Teren byłego 
powiatu rypińskiego w wyniku 
tych zarządzeń nadal należał do 
powiatu lipnowskiego, leżące-
go w guberni płockiej. Stan taki 
utrzymał się do reform admini-
stracyjnych przeprowadzonych 
przez Rosjan w 1867 roku.

Po stłumieniu powstania 
styczniowego władze rosyjskie 
przystąpiły do wprowadzania 
zorganizowanego systemu re-
presji wobec narodu polskiego. 

Jednym z pierwszych zarządzeń 
była likwidacja odrębności ustro-
jowej Królestwa Polskiego. Ukaz 
carski z 19/31 grudnia 1866 roku 
wprowadził nowy podział admi-
nistracyjny kraju na 10 zmniej-
szonych guberni i 85 powiatów. 
Począwszy od 1 stycznia 1867 roku 
dotychczasowy powiat lipnowski 
podzielono na dwa powiaty: lip-
nowski i rypiński. Po prawie 60 
latach ponownie przywrócono 
administrację powiatową rypiń-
ską. Siedziba władz powiatowych 
ustanowiona została w Rypi-
nie. Nowo utworzony, duży po-
wiat rypiński, podzielono na 
miasto Rypin, miasto Dobrzyń 
nad Drwęcą i 15 gmin wiejskich: 
Chrostkowo, Czermin, Dzierz-
no, Gójsk, Okalewo, Osiek, Płon-
ne, Pręczki, Rogowo, Starorypin, 
Skrwilno, Sokołowo, Szczutowo, 
Wąpielsk i Żałe. W 1870 roku ukaz 
cara Aleksandra II pozbawił wie-
lu miast w Królestwie Polskim 
praw miejskich. Los taki spotkał 
m.in. Dobrzyń nad Drwęcą, któ-
ry przekształcony został w osa-
dę, a teren wokół osady otrzymał 
prawa gminy wiejskiej o tej na-
zwie. W ten sposób powiat rypiń-
ski podzielono na 1 miasto Rypin, 
1 osadę Dobrzyń nad Drwęcą i 16 
gmin wiejskich: Chrostkowo, 
Czermin, Dobrzyń nad Drwę-
cą, Dzierzno, Gójsk, Okalewo, 
Osiek, Płonne, Pręczki, Rogowo, 
Starorypin, Skrwilno, Sokoło-
wo, Szczutowo, Wąpielsk i Żałe. 
W kolejnych latach przeniesiono 
siedziby min do większych wsi, 
zachowując jednak dotychcza-
sowe nazwy gmin: Chrostkowo, 
Czermin, Dobrzyń nad Drwęcą, 
Dzierzno z siedzibą w Świedzieb-
ni, Gójsk, Okalewo, Osiek z siedzi-
bą w Obórkach, Płonne z siedzibą 
w Radominie, Pręczki, Rogowo 
z siedzibą w Rojewie, Starorypin 
z siedzibą w Strzygach, Skrwilno, 
Sokołowo z siedzibą w Zbójnie, 
Szczutowo, Wąpielsk i Żałe. Po-
dział taki utrzymał się do 1915 
roku.

Zasady działania powiatów 
określone zostały ustawą z 19/31 
grudnia 1866 roku. Królestwo 
Polskie podzielono na gubernie, 
a te z kolei na powiaty. Na cze-
le guberni stał gubernator, który 
w obrębie powierzonej mu guberni 
był głównym stróżem nietykalności 
najwyższych praw Samowładztwa, 
dobra państwa i ścisłego wykony-
wania praw, i postanowień rzą-
dowych. Gubernator mianował 

zarząd powiatowy, kierujący po-
wiatem, z naczelnikiem na czele 
oraz pomocników do czynności 
policyjnych i administracyjno-
gospodarczych, czterech referen-
tów do czynności policyjnych, 
miejskich, skarbowych i ubezpie-
czeń, sekwestratora, sekretarza, 
archiwistę, który był zarazem 
dziennikarzem i ekspedytorem, 
budowniczego i inżyniera po-
wiatu, lekarza i felczera. Ponadto 
zatrudniano urzędników do pi-
sma i pisarzy. Naczelnik powiatu 
miał czuwać nad ścisłym wykony-
waniem wiernopoddańczych obo-
wiązków, praw i rozporządzeń rządu, 
nad zachowaniem ogólnego porząd-
ku, bezpieczeństwa i spokojności, 
tudzież nad zupełną nietykalnością 
praw własności. Urząd naczelni-
ka powiatu powierzano zwykle 
osobom przybyłym z Rosji bądź 
mieszkańcami Królestwa, ale 
bardzo lojalnymi wobec zaborcy.

Pierwszym naczelnikiem po-
wiatu rypińskiego mianowany 
został podpułkownik Aleksan-
der Bułguczew. Funkcję tę pełnił 
od 1 stycznia 1867 roku (czyli od 
dnia utworzenia powiatu) do 27 
listopada 1872 roku. Następnie 
obowiązki naczelnika powiatu 
pełnili: Antoni Maliszewski (od 8 
stycznia 1873 do 24 września 1874 
roku); Bolesław Pietkiewicz (od 26 
września 1874 do 24 stycznia 1878 
roku); i sztabskapitan Egor Woł-
kow (od 24 stycznia 1878 do 6 paź-
dziernika 1882 roku). W 1882 roku 
Wołkow przeniesiony został na 
stanowisko naczelnika powiatu 
sierpeckiego, a jego miejsce zajął 
Andrzej Goliński. W 1888 roku 
kolejnym naczelnikiem powia-
tu rypińskiego mianowany zo-
stał Józef Kruszyński, urzędnik 
z bardzo długim stażem pracy 
i doświadczeniem, pracujący 
w administracji od 1854 roku, być 
może Polak, ale mocno zrusyfi-
kowany, odznaczony medalami 
za wkład pracy w czasie wpro-
wadzania w Królestwie Polskim 
reformy uwłaszczeniowej i za 
udział w tłumieniu powstania 
styczniowego. Ponadto odzna-
czony był dwoma orderami za 
zasługi w rusyfikacji: rosyjskim 
św. Stanisława 3 klasy i św. Wło-
dzimierza 4 klasy. W 1899 roku 
gubernator płocki mianował 
w Rypinie kolejnego naczelnika 
powiatu, rotmistrza Wiktora Pe-
tersa, także urzędnika z dużym 
stażem i doświadczeniem, pra-
cującego w administracji już od 

1876 roku. Po niespełna dwóch 
latach, w maju 1900 roku, Petersa 
zastąpił nowy naczelnik powia-
tu, Rosjanin Władimir Sipagin, 
także urzędnik z dużym do-
świadczeniem, ponieważ legity-
mował się pracą w administracji 
Królestwa Polskiego już od 1871 
roku. W marcu 1903 roku urząd 
naczelnika powiatu rypińskiego 
objął Nil Sobolewski. W admi-
nistracji państwowej pracował 
od 1892 roku. W trakcie służ-
by został odznaczony orderem 
św. Anny 3 klasy oraz medalem 
upamiętniającym panowanie 
Aleksandra III. Urząd naczelnika 
powiatu rypińskiego sprawował 
jeszcze w 1913 roku. Można jed-
nak przypuszczać, że pozostawał 
w Rypinie do momentu ucieczki 
Rosjan z miasta w 1914 roku.

Naczelnikowi powiatu pod-
porządkowani zostali urzędnicy 
powoływani także przez guber-
natora. Najważniejszą funkcję 
sprawował pomocnik ds. poli-
cyjnych i jednocześnie naczel-
nik Straży Ziemskiej, najczęściej 
Rosjanin, zapewne w okresie 
późniejszym wybierany z woj-
ska stacjonującego w mieście. 
Straż Ziemska była instytucją 
o charakterze policyjnym, po-
wołaną po utworzeniu powiatu 
rypińskiego w celu sprawowania 
nadzoru nad porządkiem i do 
zapewnienia bezpieczeństwa pu-
blicznego. Pierwszym pomocni-
kiem naczelnika ds. policyjnych 
i naczelnikiem Straży Ziemskiej 
w powiecie rypińskim był sztab-
skapitan Piotr Siniajski. Funkcję 
tę pełnił od 1 stycznia 1867 do 13 
stycznia 1874 roku. Po nim od 9 
lutego 1874 do 7 kwietnia 1882 
roku, stanowisko to sprawował 
sztabskapitan Teofil Kruszyński. 
Zastąpił go sztabskapitan Bernard 
Wdowikowski, po którym od 11 
marca 1886 roku szefem Straży 
Ziemskiej został kapitan Siergiej 
Bukowski. 28 maja 1887 roku na 
stanowisko pomocnika ds. poli-
cyjnych i jednocześnie naczelni-
ka Straży Ziemskiej mianowany 
został Rosjanin Siergiej Korner. 5 
lipca 1888 roku funkcję tę objął 
Eustachy Biliajew, a po nim 15 
stycznia 1890 roku Aleksiej Al-
lejnikowow. W 1899 roku wraz 
ze zmianą naczelnika powiatu 
wymieniono także szefa Straży 
Ziemskiej, którym został pod-
pułkownik Stefan Alferow. Pracę 
urzędnika Alferow rozpoczął już 
w styczniu 1871 roku. W trakcie 

Z dziejów rypińskiego samorządu 
powiatowego (cz. 3 – w okresie zaborów)
XVIII/XX WIEK  W 1796 roku władze pruskie utworzyły na zabranych ziemiach polskich nową pro-
wincję, Prusy Nowowschodnie (Neuostpreussen), do której włączono z dniem 1 czerwca 1797 roku zie-
mię dobrzyńską z siedzibą nowego departamentu, tym razem w Płocku
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towego sprawował Nieznany mi 
z imienia Korytkowski. Od 1909 
roku na stanowisko to miano-
wano Bolesława Przyłuskiego, 
absolwenta wyższych studiów 
medycznych w Warszawie, wcze-
śniej lekarza miejskiego w Do-
brzyniu nad Wisłą. Urząd lekarza 
powiatowego w Rypinie spra-
wował Przyłuski jeszcze w 1912 
roku, a prawdopodobnie do wy-
buchu I wojny światowej. 

W Urzędzie Powiatowym 
w Rypinie zatrudniony był tak-
że weterynarz powiatowy. Jedy-
nym wymienionym w źródłach 
w końcu XIX wieku i początkach 
XX wieku był Beniamin Smo-
leński. Nadzór budowlany oraz 
sprawy dróg miejskich i wiej-
skich prowadził w Urzędzie Po-
wiatowym inżynier-architekt 
powiatu. Od 1880 roku funkcję 
tę pełnił Alfred Romuald Edward 
Lembke. W 1906 roku zastąpił 
go Franciszek Pomaski, który 
na stanowisku tym pozostawał 
jeszcze w 1913 roku. Ważną funk-
cję w powiecie pełnił komisarz 
do spraw włościańskich, powoła-
ny w celu realizacji uwłaszczenia 
chłopów, a następnie kontroli 
parcelacji, umów serwitutowych 
i innych zmian na wsi. Pierw-
szym Komisarzem, który wdra-
żał reformę uwłaszczeniową na 
terenie powiatu rypińskiego, był 
Oswald Berens. Funkcję swo-
ją sprawował w okresie 1864 do 
1869 roku. Po nim stanowisko to 
objął Mikołaj Grabek. Kolejnymi 
komisarzami ds. włościańskich 
powiatu rypińskiego byli: Mi-
kołaj Lwow (1879-1882), Siergiej 
Biezobrazow (1882-1883), Siergiej 
Paniutin (1883-1886), Siergiej Ak-
sakow (1886-1887 ). W 1890 roku 
komisarzem był Michał Sawicz. 
W 1891 roku stanowisko to objął 
porucznik Władimir Makwiejew. 
Od 1910 roku funkcję tę sprawo-
wał Mitrofan Fiedorow. 

Praca Urzędu Powiatowego 
wspomagana była przez Rypiń-
ską Brygadę Straży Pogranicz-
nej. W 1890 roku jej komendan-
tem był pułkownik Herman von 
Brummer. Brygada składała się 
z 13 oddziałów, z których każdy 
miał swojego komendanta oraz 
z kilkunastu oficerów. W 1893 
roku komendantem brygady był 
pułkownik Jerzy Plec, w 1899 roku 
pułkownik Władysław Girszfeld, 
w 1911 roku, prawdopodobnie do 
wybuchu wojny, pułkownik Mi-

chał Chabarow. Istotną rolę 
w powiecie pełnił także 47 Ta-
tarski Pułk Dragonów. W 1895 
roku jego dowódcą był pułkow-
nik Piotr Kolesnikow. W 1899 
roku pułkiem dowodził puł-
kownik Piotr Ermolin. W 1912 
roku pułk przeniesiony do 
Płocka, a tuż przed wybuchem 
I wojny światowej, w 1914 roku 
jego zadania w pracy powiatu 
przejął na krótko 53 Nowoar-
changielski Pułk Dragonów.

Powiat rypiński obsługi-
wany był w drugiej połowie XIX 
wieku przez szereg instytucji. 
Pod względem sądowym w po-
wiecie istniał jeden okręg sądu 
pokoju dla Rypina i pięć okrę-
gów sądów gminnych: Dobrzyń, 
Strzygi, Przywitowo, Nadróż 
i Gójsk. Ważną rolę odrywał Od-
dział Pocztowy, a następnie od 
1888 roku Pocztowo-Telegraficz-
ny, którym kierował od począt-
ku lat osiemdziesiątych Wacław 
Prusiewicz, od 1900 roku, praw-
dopodobnie do wybuchu wojny, 
Gawrił Burundukow. Systemem 
podatków zajmowała się w po-
wiecie Powiatowa Kasa Skarbo-
wa. W 1883 roku jej skarbnikiem 
był Karol Chlipalski, od 1887 roku 
Józef Wojczyński, od 1889 roku 
Mikołaj Stratonowicz, od 1892 
roku Michał Kaszyń, od 1896 
roku Aleksji Kosenko, od 1900 
roku, prawdopodobnie do wybu-
chu wojny, Gustaw Strupczewski. 
Powiat obsługiwała także Powia-
towa Rada Ubezpieczeń. W 1889 
roku w jej skład wchodzili: Fran-
ciszek Mej, Fryderyk Rajkow-
ski, Gustaw Śniechowski Witold 
Rutkowski, Wiktor Dembiński 
i Adolf Chełmicki. Ważną rolę 
pełniła Powiatowa Rada Opieki 
Społecznej.

W listopadzie 1914 roku po-
wiat rypiński zajęty został przez 
wojska niemieckie. Okupant 
utworzył Generał-Gubernator-
stwo Warszawskie (Generalgo-
uvernement Warschau), w skład 
którego weszły tereny powiatu. 
Podział administracyjny został 
początkowo zachowany w nie-
zmienionym kształcie. Dopiero 
na mocy rozporządzenia z 23 lu-
tego 1916 roku zmniejszono licz-
bę powiatów, łącząc dotychcza-
sowe dwa, lipnowski i rypiński, 
w jeden duży powiat lipnowski. 
Niemcy brali za wzór pomysł 
władz pruskich z końca XVIII 
wieku, które także zlikwidowały 
powiat rypiński. Stan ten utrzy-
mał się do 1918 roku. Okupanci 
powołali nową administrację 
powiatową i gminną. 20 maja 
1916 roku odbyło się pierwsze 
posiedzenie nowo wybranego 
sejmiku powiatu lipnowskiego. 
Członkiem sejmiku zostali m.in. 
Jan Kretkowski z Sadłowa, Anto-
ni Borzewski z Ugoszcza, Brzeski 
z Kobrzyńca, Fryderyk Konopac-
ki z Dębian, Józef Siemiątkowski 
z Wąpielska.

Piotr Gałkowski

kariery uzyskał 
szereg odznaczeń, m.in. 
order św. Anny 3 klasy, 
św. Stanisława 3 klasy 
i srebrny medal upa-
miętniający panowanie 
Imperatora Aleksandra 
III. Od 31 stycznia 1906 
roku pomocnikiem ds. 
policyjnych i naczelni-
kiem Straży Ziemskiej 
był kapitan Grzegorz 
Zrażewski, wyróżnio-
ny za pracę tymi sami 
odznaczeniami. Na stanowisku 
tym pozostawał jeszcze w 1913 
roku, a być może do czasu opusz-
czenia Rypina przez urzędników 
rosyjskich w początkach I wojny 
światowej.

Ważną funkcję pełnił w po-
wiecie pomocnik naczelnika do 
spraw administracyjno-gospo-
darczych. Pierwszym urzędni-
kiem, którego nazwisko udało 
się ustalić był w początkach lat 
osiemdziesiątych Konstanty So-
kolis. W 1885 roku stanowisko to 
objął Iwan Awerin, a w 1889 roku 
Stefan Bariłowicz. Od 1 kwietnia 
1899 roku pomocnikiem naczel-
nika powiatu do spraw admini-
stracyjno-gospodarczych został 
sztabskapitan artylerii Teodor 
Mironenko, a od 1 sierpnia 1902 
roku Aleksander Gracjański. 
Z administracją państwową 
związany był od 1883 roku. 
W trakcie kariery urzędniczej 
uzyskał szereg odznaczeń, m.in. 
order św. Anny 3 klasy, św. Sta-
nisława 3 klasy i srebrny medal 
upamiętniający panowanie Im-
peratora Aleksandra III. Funkcję 
pomocnika naczelnika powiatu 
rypińskiego pełnił jeszcze w 1913 
roku.

W Urzędzie Powiatowym 
Rypińskim zatrudniony był tak-
że lekarz powiatowy, do którego 
zadań należał nadzór nad opieką 
medyczną. Pierwszym w 1867 
roku został mianowany Włady-
sław Dzierożyński. Po 1873 roku, 
a prawdopodobnie w 1875, lekarz 
powiatowy rypiński Dzierożyń-
ski wyprowadził się z Rypina, 
a na jego miejsce władze rosyjskie 
mianowały Leonarda Kaster-
skiego, dotychczasowego lekarza 
praktykującego w Dobrzyniu nad 
Wisłą. Posiadający, jak na ówcze-
sne czasy wysokie wykształcenie 
w zakresie doktoratu z medycy-
ny, Kasterski zapewne podniósł 
prestiż rypińskiej służby zdrowia 
w guberni płockiej. Współpraco-
wał z Towarzystwem Naukowym 
Płockim, na zebraniach którego 
wygłaszał wykłady, szczególnie 
interesując się błonicą i częstym 
wówczas zatruciem grzybami. Po 
raz ostatni wymieniony został 
jako lekarz powiatowy w Rypinie 
w Kalendarzu Lekarskim na rok 
1907. Prawdopodobnie wówczas 
przeszedł na emeryturę. Zmarł 
w Rypinie w 1917 roku, w wie-
ku 78 lat. W krótkim okresie lat 
1907-1909 funkcje lekarza powia-

Mapa powiatu rypińskiego z 1907 roku

Ratują i uczą ratować
Druhowie z OSP Skrwilno biorą udział w programie 
edukacyjnym realizowanym przez jednostki ochotni-
czych straży pożarnych w kraju.

Skrwilno

Ratownicy ze skrwileńskiej 
jednostki realizując zajęcia, posta-
nowili połączyć je z uczniowskim 
projektem „Świadomie pomagam 
poszkodowanym w wypadkach” 
prowadzonym przez uczniów 
gimnazjum w Skrwilnie, którego 
koordynatorem była mgr Kata-
rzyna Sęczyk-Milewska. Dzięki tej 

inicjatywie uczniowie klas IV, VI 
oraz VII mogli poznać i nauczyć 
się zasad udzielania pierwszej 
pomocy oraz zachowania w sy-
tuacji zagrożenia życia. Zajęcia te, 
jeszcze w styczniu będą również 
realizowane z uczniami klas gim-
nazjalnych.

(red), fot. OSP Skrwilno



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

Praca

Pracowników z orzeczeniem, pracowników 
produkcji, monterów, operatorów maszyn. 
Tel. 606 821 065

Rolnictwo

Sprzedam sianokiszonkę z lucerny 
z 2017r. Tel. 662 017 028

Różne

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

Usługi

Transport koni, krów i innych zwierząt na 
terenie całej Polski. Atrakcyjne stawki i fa-
chowe podejście. Tel 669 450 043

Auto-Moto

SPRZEDAM PEUGOET 407 2 0 HDI 2006 
Listopad srebrny metal.Pełne dodatkowe 
wyposażenie od osoby prywatnej czysty 
i zadbany polecam cena 13.500, kontakt 
pod nr. tel. 794 689 062

Drewno/Węgiel

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

Kupię/Sprzedam

Tuja, szmaragd, 0,50 zł. Tel. 518 518 835

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

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 Gawrońscy, 
ul. Mleczarska 21, Rypin, tel. 54 444 71 15

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

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

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

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

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

BENSTAL – OGRÓD NARZĘDZIA STAL 
– Piłsudskiego 76A 87-500 Rypin 
Tel. 54 230 90 66 , 519 618 010

Hurtownia owoców i warzyw, własna produkcja 
pomidorów i ogórków, Brodnica, ul. Podgórna 
80a, 506 079 39280a, 506 079 392

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

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

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

Numery alarmoweNumery alarmowe
87-500 Rypin Tel. 54 233 97 42

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

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

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

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

„Pod Lwem” Apteka Danuta Ittrich ul. Ko-
ściuszki 7 87-500 Rypin tel. 54 280 25 24

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

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

„Przy Przychodni” Apteka Katarzyna Górecka-
Przybysz  Beata Ruszkowska ul. ks. Lissow-
skiego 16 87-500 Rypin tel. 54 280 40 62

Oświata

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 

Zdrowie

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU RYPIŃSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Auto/Moto

Różne

Usługi

Rolnictwo

Praca

Kupię/Sprzedam

Drewno /Węgiel

Ogrodnictwo

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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Dla babć i dziadków
GMINA BRZUZE  Szkoła Podstawowa w Ostrowitem zorganizo-
wała Dzień Babci i Dziadka. Przedszkolaki oraz uczniowie wystą-
pili dla swoich starszych bliskich 23 stycznia

Na występie zjawiło się 
mnóstwo dumnych babć i dziad-
ków. Ich pociechy zaprezentowa-
ły bogaty program artystyczny. 
Nie brakowało tańców, piosenek 
i różnorodnych scenek. Były wy-
stępy w stylu rock and roll oraz 
historie poznania się dziadków 
i babć od momentu poznania 
się do teraźniejszości. Z ust dzie-
ci padło wiele życzeń w formie 
wierszowanej. Na gości czekał 
słodki poczęstunek wykonany 
przez rodziców oraz upominki 
z rąk dzieci. Pamiątki zostały wy-
konane własnoręcznie.

W przedstawieniu wzięły 
udział dzieci z oddziałów przed-

szkolnych oraz uczniowie klas 
I-III. Przygotowywali ich wycho-
wawcy oraz nauczyciel muzyki 
Artur Osiński. Główną koordyna-
torką była Barbara Boniecka. Na 
wydarzeniu, oprócz babć i dziad-
ków, gościli także: wójt Jan Ko-
prowski z przewodniczącym rady 
gminy Krzysztofem Budzińskim, 
przedstawicielki Urzędu Gminy 
Brzuze oraz proboszcz parafii 
Ostrowite ks. Paweł Waruszew-
ski.

– Dzieci podziękowały bab-
ciom i dziadkom wierszem, 
piosenką i tańcem, ale przede 
wszystkim swoimi małymi ser-
duszkami za to, że są  nimi. My 

również pragniemy dołączyć się 
do podziękowań dla naszych go-
ści. Składamy życzenia zdrowia, 
szczęścia, uśmiechu, dużo rado-
ści i samych przyjemnych zda-
rzeń w życiu – mówi dyrektor 
szkoły Anna Sarnowska. – Dzię-
kujemy również rodzicom za po-
moc, mamom, które pracowały 
wczoraj i dziś, żebyśmy mogli 
wspólnie spędzić czas przy cia-
stach i herbacie. Jako dyrektor 
składam podziękowania w stronę 
nauczycieli za wkład w przygoto-
wanie naszych podopiecznych.

Daria Szpejenkowska
Fot. nadesłane

Rypin

Jaskółki w bibliotece
18 stycznia dzieci z grupy Jaskółki Przedszkola Miej-
skiego nr 1 odwiedziły Miejsko-Powiatową Bibliotekę 
Publiczną w Rypinie.

Głównym celem wycieczki było 
poszukiwanie literatury związanej 
z kosmosem w ramach ogólno-
przedszkolnego projektu edukacyj-
nego „Przedszkolak w kosmosie”.

Bibliotekarki w przystępny 
sposób opowiadała o bibliotece 
i o zbiorach znajdujących się na 
półkach. Przedszkolaki z wielkim 
zainteresowaniem przeglądały 
książki, ale szczególną uwagą obda-
rzyły książeczki związane z astro-
nomią.

Dzieci poznały zasady wypoży-
czania książek, a każdy z przedszko-

laków miał okazję wcielić się w rolę 
bibliotekarza, obsłużyć czytelni-
ka, wypożyczając mu książkę, a za 
pomocą elektronicznego czytnika 
zapisać danego czytelnika i książkę 
w systemie komputerowym.

Przedszkolacy odwiedzili rów-
nież dyrektora Miejsko-Powiato-
wej Biblioteki Publicznej w Rypinie 
Marka Taczyńskiego, który opo-
wiedział im o swojej pracy i działa-
niach biblioteki, a na koniec spotka-
nia w bibliotece każdy przedszkolak 
otrzymał zakładkę do książki.

(red), fot. UM Rypin
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Świętowały Dzień Babci i Dziadka
GMINA BRZUZE  Działaczki KGW Ostrowite jak co roku spotkały się z okazji Dnia Babci. Panie obchodziły 
tę uroczystość 23 stycznia w stołówce Szkoły Podstawowej w Ostrowitem

Gospodynie chętnie, choć 
w zmniejszonym gronie, przy-
szły na tradycyjne spotkanie 
w Ostrowitem. Towarzyszyli im 
proboszcz parafii Ostrowite ks. 
Paweł Waruszewski, wójt gminy 
Brzuze Jan Koprowski oraz radni 
i sołtys. Obecne były też Danuta 
Wiśniewska i Agnieszka Krauza 
z urzędu gminy w Brzuzem. Jacek 
Szablewski umilał zebranym czas 
muzyką i zachęcał do wspólne-
go śpiewu. Goście z uśmiechem 
rozmawiali ze sobą, można było 
wyczuć miłą atmosferę. Organi-
zatorką wydarzenia była prze-
wodnicząca ostrowickiego koła 
Daniela Trędewicz.

– Organizujemy spotkania 
z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia 
Kobiet oraz Dnia Matki. Jeździmy 
także na wycieczki. Regularnie 
odwiedzamy Gdynię i Licheń. 
Współpracuje nam się bardzo do-
brze, z niczym nie mamy proble-
mu. Nasze koło liczy 35 osób i jest 
największe w gminie. Niebawem 

przyjdzie do nas nowa członkini 
– opowiada Daniela Trędewicz. – 
Jest wesoło i przyjemnie. Lubimy 
posiedzieć razem,  porozmawiać 
i pośpiewać.

– Są tacy ludzie, z którymi na-
prawdę idzie porozmawiać i mile 
spędzić czas. Jeździmy na wy-
cieczki nie tylko jako koła gospo-
dyń, ale także jako klub seniora. 
Wyjazdy zawsze mi się podobają, 
jest wtedy pięknie. Organizujemy 
ogniska. Ostatnio klub seniora też 
miał Dzień Babci i Dziadka, była 
muzyka i tańce. Nasi ludzie umie-
ją się bawić – komentuje Danuta 
Chyczewska.

Dzień wcześniej w Brzuzem 
miało miejsce spotkanie Gminnej 
Rady KGW. Były na nim obecne 
gospodynie ze wszystkich kół go-
spodyń z terenu gminy. Wydarze-
nie miało podobny przebieg do 
tego w Ostrowitem.

– Wójt zapewnił nam poczę-
stunek, za co bardzo dziękujemy. 
Mamy taką regułę, że na każde 

spotkanie 3-4 koła przygotowują 
ciasta, tak było też i tym razem. 
Pośpiewaliśmy sobie, porozma-
wialiśmy, było naprawdę miło 
i wesoło – mówi przewodniczą-
ca GR KGW Elżbieta Rybińska. 
– Obecnie istnieje 14 kół gospo-
dyń. W planach jest powstanie 2 
kolejnych. Z paniami pracuje się 
miło. Staram się, żeby dostawa-
ły prezenty w ramach podzięko-
wań za pracę. Wdrażam pomysł 
corocznego przygotowywania 
palm wielkanocnych, poza tym 
robimy wieńce dożynkowe, de-
koracje na groby na uroczystość 
Wszystkich Świętych oraz realizu-
jemy inne działania. Mam jeszcze 
wiele pomysłów i będę starała się 
rozwijać działalność naszych kół. 
Oczywiście jesteśmy otwarte na 
przyjęcie nowych członkiń. Bar-
dzo podoba mi się koło w Trąbi-
nie-Rumunkach, tam jest wiele 
młodych kobiet.

Tekst i fot. (dr)
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spełniły marzenia uczniów
SKRWILNO  Marzenia dzieci z Zespołu Szkół w Skrwilnie zostały spełnione! Było to możliwe dzięki stu-
dentkom III roku Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które po-
stanowiły zrobić przedświąteczny prezent uczniom skrwileńskiej szkoły

Aleksandra Berent i Monika 
Mazurkiewicz w ramach przed-
miotu „Badanie w działaniu” pro-
wadzonego przez dr Dagnę Dejnę 
zrealizowały w Szkole Podstawo-
wej w Skrwilnie projekt, którego 
celem było dokonanie pozytyw-
nej zmiany w środowisku lokal-
nym, które jest bliskie młodym, 
przyszłym nauczycielkom. Dziew-
częta, będąc wolontariuszkami 
w Zespole Szkół w Skrwilnie, zde-
cydowały się na zakup mebli do 
klasy II. Realizacja projektu była 
możliwa dzięki pomocy Urzę-
du Gminy Skrwilno oraz innych 
sponsorów, którzy okazując życz-

liwość i dobre serce, przekazali 
pieniądze na zakup mebli za pra-
wie 5 tys. zł.

– W ramach tego samego 
projektu w okresie przedświą-
tecznym zorganizowałyśmy w to-
ruńskim akademiku wśród znajo-
mych zbiórkę pieniędzy. Zebraną 
kwotę 192,73 zł przeznaczyłyśmy 
na zakup gier planszowych, ksią-
żek z baśniami i bajkami, koloro-
wanek oraz przyborów szkolnych 
do jednej z klas „0” tejże szkoły. 
Pragniemy serdecznie podzię-
kować swoim koleżankom i ko-
legom z akademika, którzy bez-
interesownie, z wielką chęcią, 

wspomogli ich inicjatywę – mó-
wią  Aleksandra Berent i Monika 
Mazurkiewicz.

Studentki składają serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do wsparcia ich 
inicjatywy. Są to: Urząd Gminy 
Skrwilno z wójtem Dariuszem Kol-
czyńskim, Nadleśnictwo Skrwilno, 
Firma Remontowo-Budowlana Se-
bastian Wiśniewski Czarnia Duża, 
Zakład Produkcyjno-Handlowy 
„OL-CORN” Sadłowo, DIM Serwis 
Rypin oraz M2 Projekt Monika 
Boruszkowska Rypin.

(ak)
fot. nadesłane

O zagrożeniach w sieci
Policjantka z Rypina spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Rypi-
nie, aby porozmawiać o niebezpieczeństwach, które niesie ze sobą niewłaściwe 
korzystanie z internetu. Głównym tematem spotkania była ochrona wizerunku 
i cyberprzemoc.

Rypin

We wtorek (16.01) policjant-
ka z rypińskiej komendy go-
ściła w Szkole Podstawowej nr 
1 w Rypinie. Tam spotkała się 
z uczniami jednej z V klas. Głów-
nym celem prelekcji było uświa-
domienie młodym ludziom jakie 
niebezpieczeństwa może nieść 
ze sobą niewłaściwe korzystanie 
z internetu.

– Policjantka wyjaśniła, że 
cyberprzemoc to inaczej prze-

moc z użyciem mediów elek-
tronicznych, przede wszystkim 
internetu i telefonów komór-
kowych. Poinformowała o for-
mach cyberprzemocy, a więc m. 
in. wyzywaniu, wyśmiewaniu, 
straszeniu, poniżaniu innych 
osób, robieniu komuś zdjęć bez 
ich zgody i publikowaniu w in-
ternecie. Ponadto przestrzegła, 
aby chronić swój wizerunek i nie 
udostępniać swoich danych oso-

bowych, haseł, nicków, a także 
zdjęć osobom nieuprawnionym 
– mówi Dorota Rupińska z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Ry-
pinie.

Były także przestrogi o skut-
kach prawnych przestępstw po-
pełnianych w sieci. Na zakoń-
czenie był czas na zadawanie 
pytań.

(ak)
fot. KPP Rypin
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Hokej wraca do rypina 
UNIHOKEJ  W niedzielę 4 lutego do Rypina przyjadą hokejowe drużyny z całej Polski, rywalizujące 
w Lidze Centralnej. Wśród walczących ekip nie zabraknie gospodarzy z klubu Staś 

Liga Centralna to ogólnopol-
skie halowe rozgrywki, w których 
od 2009 roku biorą udział zespo-
ły z pierwszej i drugiej ligi oraz 
rypiński Staś. Rok temu turniej 
po raz czwarty zawitał do na-
szego miasta. W hali Rypińskiego 
Centrum Sportu o zwycięstwo 
walczyły drużyny m.in. ze Skier-
niewic, Stęszewa, Warszawy i Tar-
nowskich Gór. 

Wówczas nasi hokeiści roz-
poczęli turniej od minimalnej 
porażki 1:2 z Polonią Skierniewi-
ce. Jedynego gola dla gospodarzy 
strzelił wówczas Radosław Szaw-
łowski. W drugim pojedynku Staś 
przegrał 0:2 z Lipnem Stęszew, ta-
kim samym wynikiem zakończyło 
się też kolejne starcie z Ósemką 
Tarnowskie Góry. Staś był najbli-
żej zdobycia punktów w ostatnim 
spotkaniu z UKS-em Lutkówka. 
Długo utrzymywał się remis 1:1 
(dla rypinian trafił Kamil Bur-

kwicz), ale nasi zawodnicy chcieli 
powalczyć o pełną pulę i odważ-
nie ruszyli do ataku. Ryzyko się 
nie opłaciło, bo rywale w ostat-
nich sekundach wyprowadzili za-
bójczą kontrę i zgarnęli komplet 
punktów. 

W turnieju inaugurującym 
nowy sezon Ligi Centralnej Staś 
przegrał trzy spotkania, ale w każ-
dym pojedynku nawiązał walkę 
z wyżej notowanymi rywalami. 
W pierwszym spotkaniu Staś wal-
czył jak równy z równym z UKS-
em Lutkówka, ale ostatecznie 
przegrał 2:3. Na listę strzelców po 
stronie rypińskiego zespołu wpi-
sali się: Hubert Piotrowski i Mi-
rosław Tomaszewski. W drugim 
pojedynku nasi 0:2 ulegli Tarnow-
skim Górom, a w ostatnim star-
ciu musieli uznać wyższość Lipna 
Stęszew, przegrywając 3:5 (dwa 
gole Piotra Śmieglewskiego i jed-
no trafienie Tomaszewskiego). 

Dwa tygodnie temu zawodni-
cy Stasia zagrali w drugim turnie-
ju Tarnowskich Górach. Najpierw 
pokonali ekipę Seniorek TG 3:0, 
a następnie ulegli 0:8 gospoda-
rzom. W kolejnych spotkaniach 
rypinianie przegrali: 1:4 z Lipnem 
Stęszew i 3:8 z Polonią Skiernie-
wice. Po dwóch kolejkach dru-
żyna kierowana przez Jarosława 
Nowaka zajmuje siódme miejsce 
w tabeli z trzema punktami na 
koncie. W rozgrywkach prowadzi 
Polonia Skierniewice, która wy-
przedza Tarnowskie Góry i Lipno 
Stęszew. 

Miejmy nadzieję, że w Rypinie 
Staś sięgnie po kolejne punkty. 
Turniej już 4 lutego w godz. 9.00-
17.00 w hali Rypińskiego Centrum 
Sportu. Wstęp wolny. Nasz tygo-
dnik jest patronem medialnym 
tego wydarzenia. 

Tekst i fot. (ToB)

Zagrają dla Amelki
3 marca o godz. 9.00 w hali Rypińskiego Centrum Sportu przy ul. Dworcowej 
rozpocznie się V Turniej Piłki Nożnej Oldboy „Sąsiadujących i Zaprzyjaźnionych 
Miast”. Organizatorem zawodów jest Lech Oldboy Rypin.

Piłka nożna

Podczas zawodów zaplano-
wano zbiórkę pieniędzy na rzecz 
chorej na białaczkę dwuletniej 
Amelki Krauza. Będzie też lo-
teria fantowa, z której dochód 
oczywiście zostanie przezna-
czony na leczenie dziewczynki. 
Tak więc emocje sportowe i nie 
tylko sportowe zagwarantowa-
ne. Zapraszamy do czynnego 
udziału i kibicowania już dziś. 
Każdy, czy to grający zawodnik, 
czy osoba na widowni może się 
przyczynić do szybszego wyle-
czenia Amelki. Więcej szczegó-
łów na temat turnieju podamy 
wkrótce na łamach CRY.

(red)


