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Powiat

Nawałnica w regionie 
i pożar w Rypinie
W miniony czwartek nad regionem przeszła nawał-
nica. Niestety żywioł nie oszczędził również powiatu 
rypińskiego.

Przypomnijmy, że poprzed-
nia licytacja nie przyniosła spo-
dziewanego efektu. Każdy za-
interesowany wzięciem udziału 
w aukcji musiał dysponować 
wówczas kwotą blisko 6 mln zł. 
W konsekwencji wpłynęła tyl-
ko jedna oferta, opiewająca na 
znacznie niższą sumę. Kolejny 
przetarg ma być ogłoszony jesz-
cze we wrześniu. Nie wiadomo 
natomiast czy stawka wyjściowa 
zostanie obniżona.

– Kwota przetargu uzależ-
niona jest od aktualnej wyceny 
nieruchomości, dlatego obecnie 
trudno jest jednoznacznie okre-
ślić czy wskazana wartość ule-
gnie zmianie – mówi starosta 
Zbigniew Zgórzyński. – Stosowną 
decyzję w tej sprawie podejmie 

Obiekt przy szpitalu niszczeje od lat

zarząd powiatu.
Niedokończony pawilon szpi-

tala niszczeje od wielu już lat. Do 
pustostanu przychodzą nie tylko 
bezdomni, ale również amato-
rzy picia alkoholu, młodzież oraz 
zwykli chuligani. Z roku na rok 
stan techniczny obiektu się po-
garsza. Zdaniem rzeczoznawcy 
nie ma ekonomicznego uzasad-
nienia w próbie zaadaptowania 
budynku pod żaden cel. Ekspert 
uważa, że z punktu widzenia 
przewidywanych do poniesienia 
przez właściciela budynku kosz-
tów, właściwe będzie podjęcie 
decyzji o rozbiórce obiektu.

Wykonanie robót napraw-
czych i kontynuacja budowy 
z przeznaczeniem zarówno na 
cele medyczne, mieszkaniowe 

jak i usługowe będzie nieekono-
miczne w stosunku do rozbiór-
ki i budowy nowego obiektu. 
Gdyby zdecydowano się na re-
mont, należałoby jak najszybciej 
zabezpieczyć pustostan m. in. 
przed zalewaniem wodą opado-
wą. W przeciwnym razie dalsza 
degradacja obiektu jest nieunik-
niona.

– W sytuacji, gdy przetarg 
nie zostanie rozstrzygnięty, naj-
rozsądniejszym rozwiązaniem 
jest rozbiórka budynku – przy-
znaje starosta Zgórzyński. – Tak 
zdecydował zarząd powiatu, 
a ewentualne prace w tym za-
kresie rozpoczną się jeszcze 
w tym roku.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Jak podał nam rzecznik pra-
sowy komendy Państwowej Straży 
Pożarnej w Rypinie 9 sierpnia silny 
wiatr powalił drzewa na jezdnię 
w kilku miejscowościach. W Puszczy 
Miejskiej drzewo leżące na jezdni 
całkowicie zablokowało jeden pas 
drogi. Usuwali je strażacy z KP PSP 
Rypin. W Kwiatkowie drzewo leżące 
na jezdni całkowicie zablokowało 
drogę. Tutaj skutki nawałnicy usu-
wali strażacy z OSP Sadłowo. Z ko-
lei w Klepczarni drzewo leżące na 
jezdni i również całkowicie bloku-
jące drogę usuwali druhowie z OSP 
Skwilno. W Okalewie dwa drzewa 
leżące na jezdni także uniemożli-
wiały przejazd. Tę blokadę  usuwali 
strażacy z OSP Okalewo.

To jednak niejedyne groźne 
zdarzenia. – W Zofiewie ok. godz. 
21.30 w wyniku silnego wiatru zo-
stał uszkodzony dach na budynku 
mieszkalnym na powierzchni oko-

ło 30m². Strażacy z KP PSP Rypin 
oraz OSP Skwilno przy pomocy 
podnośnika zabezpieczyli budynek 
przed dalszymi uszkodzeniami, za-
kładając plandekę – mówi Tomasz 
Sokołowski, rzecznik PSP Rypin.

Z kolei w Rypinie, na Nowym 
Osiedlu o godz. 04.03 strażacy zo-
stali wezwani do pożaru w budyn-
ku mieszkalnym wielorodzinnym.

– Po przybyciu na miejsce zda-
rzenia zastano wydobywający się 
dym z drzwi wejściowych do bu-
dynku oraz z okna klatki schodowej 
na drugiej kondygnacji. Ratownicy 
w sprzęcie OUO weszli do wnętrza 
budynku, podając środki gaśnicze 
na źródło pożaru znajdujące się 
na schodach na parterze budynku, 
a także na drugiej kondygnacji przy 
oknie. Ze względu na występujące 
zagrożenie ewakuowano z miesz-
kań na parterze oraz na pierwszym 
i drugim piętrze mieszkańców na 
zewnątrz budynku. W sumie było 
to 21 osób – dodaje Sokołowski.

Jedną z osób, która zgłaszała 
dolegliwości, zespół ratownictwa 
medycznego przetransportował 
do szpitala. Po przewietrzeniu i do-
konaniu pomiaru stężeń gazów na 
wszystkich kondygnacjach pozwo-
lono wszystkim wrócić do miesz-
kań. W akcji gaśniczej brały udział 
trzy zastępy straży pożarnej z KP 
PSP w Rypinie.

(ak)
 fot. KP PSP Rypin
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ocieplą kolejny budynek 
na „starym osiedlu”

RyPin  Termomodernizacja następnych poniemieckich budynków korzystnie wpływa na wygląd 
osiedla. Kolejny dom już wkrótce doczeka się metamorfozy

8 sierpnia br. burmistrz 
podpisał umowę na realizację 
zadania „Termomodernizacja 
bloku na ulicy Nowe Osiedle 
14”. Zakres robót budowlanych 
obejmuje wykonanie m. in.: 
rozbiórkę pokrycia dachu oraz 
wywóz i utylizację płyt azbesto-
wo-cementowych, wymianę ist-
niejących czapek kominów oraz 
naprawę uszkodzeń, naprawę 
lub wymianę krokwi więźby da-

chowej, nowego pokrycia dachu 
z blachy dachówkowej powle-
kanej oraz docieplenie wełną 
mineralną i wykonanie paro-
izolacji, a także montaż nowych 
rynien i rur spustowych wraz 
z dwoma wyłazami dachowymi. 
Oprócz tego zostanie również 
wymieniona stolarka okienna, 
zarówno w mieszkaniach jak 
i piwnicach. Budynek zostanie 
docieplony, wymienione zosta-

ną także zewnętrzne schody. 
Zgodnie z przewidywaniami 
magistratu  termin zakończenia 
prac to 6 listopada br.

Trwają już prace przy mo-
dernizacji odcinków ul. Buko-
wej. – Ostatnie lata przynoszą 
trudności z wyłonieniem wyko-
nawców przetargów. Bywają ta-
kie sytuacje, że pomimo kilku-
krotnego ogłaszania przetargów 
nieograniczonych do urzędu nie 

wpływa żadna oferta. Czasami 
mamy wrażenie, że po prostu 
nie ma komu budować. W ostat-
nim czasie dwukrotnie umorzy-
liśmy przetarg nieograniczony, 
który miał wyłonić wykonawcę 
remontu ulicy Bukowej.  Nie 
jesteśmy w tej sytuacji osamot-
nieni – z podobnymi problema-
mi boryka się wiele gmin w Pol-
sce – mówi burmistrz Paweł 
Grzybowski.

Ostatecznie miasto prze-
prowadziło negocjacje z trybu 
wolnej ręki i w ten sposób moż-
liwe było wykonanie remontu 
nawierzchni. Wykonawcą szere-
gu prac było Przedsiębiorstwo 
Komunalne „KOMES”. W ramach 
tego zadania zostaną wykonane 
chodniki oraz zjazdy na posesje. 
Planowany termin zakończenia 
prac to koniec sierpnia br.

(mr)

Rypin

Przetestuj nowe boisko
Już 16 czerwca będzie można samodzielnie sprawdzić jakość najświeższej inwe-
stycji miejskiej. Boisko wielofunkcyjne przy ul. Sportowej pokaże swoje możliwo-
ści.

– Już 16 sierpnia zapraszam 
wszystkich na ul. Sportową. Za-
planowaliśmy szereg atrakcji 
sportowych, dzięki którym za-

prezentujemy możliwości tech-
niczne boiska wielofunkcyjne-
go. To jedyny tego typu obiekt 
w Polsce, więc warto przyjść – 

zachęca burmistrz Paweł Grzy-
bowski.

Program wygląda obiecu-
jąco: o godzinie 18.00 hokeiści 
oraz futboliści otworzą prezen-
tację treningiem. o tej samej 
godzinie odbędzie się trening 
i mecz KS Basket Rypin. Od 19.30 
na murawie zmierzą się druży-
ny Urzędu Miasta, Oldboye, byli 
zawodnicy Lecha Rypin oraz 
Strażacy. Turniej to impreza to-
warzysząca prezentacji boiska, 
oficjalne otwarcie zaplanowane 
jest na wrzesień br.

(mr)
fot. UM Rypin

Gmina Brzuze

Nowe lampy już świecą
W 2018 r. gmina Brzuze kontynuuje program przebudowy oświetlenia drogowe-
go rozpoczęty przed dwoma laty.

Na ukończeniu jest realiza-
cja pierwszej z czterech tegorocz-
nych inwestycji oświetleniowych. 
W pierwszej kolejności zamonto-
wanych zostało 11 opraw ledowych 
w Ostrowitem przy drodze woje-

wódzkiej w kierunku Dobrego na 
odcinku od kościoła do cmentarza. 
Jest to drugi etap prac rozpoczę-
tych w 2016 r., kiedy oświetlona zo-
stała droga od Osady do kościoła. 
W najbliższym czasie rozpoczęta 

zostanie kolejna z zaplanowanych 
inwestycji w Ugoszczu, gdzie za-
montowanych zostanie 15 nowych 
opraw.

(ak)
 fot. nadesłane

Chcą upiększać miasto
Jak co roku ruszył konkurs na „Najpiękniejszy ogród” 
i „Najpiękniejszy balkon – pełen kwiatów”. Jest to już 
jedenasta edycja. Zgłaszać się można tylko do piątku 
17 sierpnia.

Rypin

Mieszkańcy Rypina posiada-
jący nietuzinkowe i estetyczne 
ogrody oraz balkony mogą starać 
się o nagrodę pieniężną w wy-
sokości 500 zł. Celem konkursu 
jest zachęcanie i propagowanie 
mieszkańców do tworzenia ele-
mentów otoczenia dodających 
blasku naszemu miastu. Po-
zwala on również na integrację 
wspólnot mieszkaniowych oraz 
podejmowanie wspólnych ini-
cjatyw na rzecz rozwoju lokal-
nego.

W ramach konkursu promu-
je się i wyróżnia zadbane ogrody 
oraz balkony, a także pomysło-
wość i oryginalność rozwiązań. 
Zgłoszenia można dokonać oso-

biście w sekretariacie Urzędu 
Miasta Rypin (pokój 104, I pię-
tro), a także drogą mailową na 
adres justyna.rucinska@rypin.
eu w terminie do 17 sierpnia 
2018 roku. Formularz zgłosze-
niowy i regulamin znajduje się 
w załączniku oraz w Wydziale 
Promocji i Komunikacji Społecz-
nej Urzędu Miasta Rypin (pokój 
nr 113, I piętro). 

Oficjalne wyniki konkur-
su zostaną ogłoszone podczas 
uroczystości „AGRA RYPIN 2017”. 
Organizatorzy serdecznie za-
chęcają do wzięcia udziału w za-
bawie.

(ak)
fot. ilustracyjne
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czarny czwartek! „to było tornado”
region  Straszliwa nawałnica przeszła w czwartek nad regionem, a najbardziej ucierpieli mieszkańcy 
gminy Wielgie (powiat lipnowski). W samym Olesznie wichura zerwała aż 18 dachów, w całej gminie 35. 
Ludzie mówią, że czegoś takiego nie widzieli nigdy w życiu. Trwa szacowanie strat. W pomoc zaangażowała 
się nie tylko gmina, ale i urząd wojewódzki

O G Ł O S Z E N I E

Wszystko zaczęło się ok. godz. 
18.00. Nawałnica trwała dosłow-
nie kilkanaście minut, ale była 
tak gwałtowna, że krajobraz po-
zostawiony przez żywioł można 
określić mianem „jak po wojnie”. 
Najmocniej we znaki aura dała się 
w gminie Wielgie, gdzie porywisty 
wiatr zerwał dachy z 35 budynków. 
Ponad połowa z nich to posesje 
w Olesznie. Tam rozegrał się praw-
dziwy dramat.

– Zachmurzyło się i zebrała 
burza. Nikt nawet nie mógł pomy-
śleć, że to przybierze taki rozmiar. 
To było istne tornado. Byliśmy 
w tym momencie w domu. Ulewa 

była taka, że przez okna nie było nic 
widać. Nagle usłyszałem straszny 
huk. Po kilku minutach, gdy opady 
ustały, wyszedłem z domu i zoba-
czyłem, że na budynku nie ma już 
dachu. Odrzuciło go kilkadziesiąt 
metrów w pole. Najważniejsze, że 
nikomu się nic nie stało, ale to dla 
mnie prawdziwy dramat – mówi 
Pan Rafał z Oleszna.

Jego przypadek jest szcze-
gólnie bolesny, bo zaledwie roku 
temu nasz Czytelnik zdjął stare po-
szycie z eternitu i zlecił wykonanie 
nowego dachu z całą konstrukcją 
i nową blacho-dachówką. Dzisiaj 
to, co kosztowało wówczas ok.  

30 tys. zł, leży na polu ok. 100 me-
trów od domu.

W takiej sytuacji jest znacz-
nie więcej mieszkańców. Niektó-
rzy mieli jeszcze większego pecha. 
U sąsiada Pana Rafała wichura ze-
rwała dach z budynku gospodar-
czego i rzuciła w budynek miesz-
kalny, uszkadzając tym samym 
oba. Takich sytuacji niestety było 
więcej.

Doniesienia o dramatycznej 
sytuacji potwierdzają strażacy. – 
Mieliśmy w czwartek 42 wyjazdy, 
wszystkie w jednym czasie. Takiego 
spiętrzenia zdarzeń nie było bar-
dzo dawno. Najbardziej ucierpiała 
gmina Wielgie, także Dobrzyń nad 
Wisłą i miasto Lipno. Są zerwany 
dachy, połamane drzewa. Opano-
wanie sytuacji było możliwe dzięki 
pomocy jednostek ochotniczych, 
których sieć mamy dobrze rozwi-
niętą w powiecie – przyznaje bryg. 
Inż. Jerzy Fydrych z PSP w Lipnie.

U naszego rozmówcy szybko 
pojawili się druhowie z OSP Olesz-
no. Założyli ogromną plandekę, 
która do momentu wykonania no-

wego dachu będzie chronić dom 
przed zalaniem w razie kolejnych 
opadów deszczu. Pan Rafał ma wy-
kupione ubezpieczenie budynku, 
a więc dostanie odszkodowanie. 
Trwa szacowanie strat i wysokości 
przyznanej kwoty. Co ważne dla 
mieszkańców w pomoc zaangażo-
wała się też gmina, a nawet wo-
jewoda. Wójt Tadeusz Wiewiórski 
powołał natychmiast komisję do 
oszacowania strat i przygotowania 
niezbędnej dokumentacji. Oso-
biście i z wicewojewodą Józefem 
Ramlauem odwiedził w piątek 
większość poszkodowanych.

– Pomoc dla poszkodowa-
nych będzie niezwłoczna. Obejmie 
zarówno budynki mieszkalne jak 
i gospodarcze – mówi wójt Wie-
wiórski. – Pieniądze obiecał woje-
woda, wyślemy też dokumenty do 
stowarzyszenia Salutaris, którego 
jesteśmy członkiem, a które zosta-
ło powołane właśnie, by pomagać 
ludziom w takich sytuacjach. Teraz 
ciężko mówić o kwotach, ale zrobi-
my wszystko, by pieniądze były jak 
najszybciej.

Jak poinformował nas wójt 
Wiewiórski, w całej gminie Wielgie 
wichura zerwała aż 35 dachów. Naj-
więcej (18) właśnie w Olesznie. 8 po-
szyć straciły budynki mieszkalne, 9 
gospodarcze. Są cztery przypadki, 
gdzie uszkodziło i domy, i budynki 
gospodarcze. 7 posesji nawałnica 
uszkodziła w Wielgiem, 3 w Nowej 
Wsi, pojedyncze w Rumunkach 
Witkowskich, Zadusznikach i Wy-
lazłowie.

W lepszej sytuacji są ci, któ-
rzy mają ubezpieczenia. Muszą oni 
jednak poczekać z uprzątnięciem 
zerwanych dachów do momentu 
uzyskania ugody z firmami ubez-
pieczeniowymi. Ci, którzy polis nie 
posiadają, mogą już porządkować 
posesje.

Straty w budynkach są najbar-
dziej dotkliwe, ale ucierpiały też 
uprawy kukurydzy i tytoniu. Po-
nadto połamało lub powyrywało 
z korzeniami wiele drzew. Utrud-
nienia drogowe na bieżąco usuwali 
strażacy. Nikt w powiecie lipnow-
skim nie ucierpiał.

Tekst i fot. (ak)

Jedna z posesji w Olesznie po nawałnicy
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Gmina Brzuze

101 lat Pani Zofii
Zofia Gurtatowska z Ostrowitego ukończyła 101 lat. 
Z tej okazji w kościele w Ostrowitem ksiądz proboszcz 
Zbigniew Morawski odprawił uroczystą mszę św. 
w intencji Jubilatki.

Pani Zofia świętowała 
w otoczeniu najbliższej rodziny 
i przyjaciół. O niezwykłych uro-
dzinach pamiętał również samo-
rząd gminy. Serdeczne życzenia 
złożył wójt Jan Koprowski, se-
kretarz Agata Ciechanowska 
oraz pracownicy urzędu gminy.

Szanowna Pani Zofio – niech 

pogoda letnich, słonecznych dni 
będzie z Panią przez dalsze dłu-
gie lata! Niech cieszy się Pani 
dobrym zdrowiem i miłością 
najbliższych. Do tych życzeń 
przyłącza się również redakcja 
CRY.

(ak), fot. nadesłane

Wielki Dzień Pszczół
BRZUZE  8 sierpnia gmina Brzuze, od wielu lat aktywnie wspierająca i inicjująca działania na rzecz 
ekologii i ochrony przyrody, obchodziła Wielki Dzień Pszczół

R E K L A M A

Gmina została wyróżniona 
przez organizatorów programu 
„Pomagamy Pszczołom” i jako jed-
na z dziesięciu aktywnych gmin 

w Polsce otrzymała tablicę edu-
kacyjną. Przy tablicy, która zosta-
ła zamontowana na skraju parku 
w Brzuzem, odbyły się pierwsze 

zajęcia z młodzieżą, które popro-
wadził wójt dr inż. Jan Koprowski.

Prowadzone przez gminę 
w ramach programu „Z Kujaw-

skim pomagamy pszczołom” 
akcje informacyjno-edukacyjne 
związane z ochroną pszczół za-
początkowane zostały już w 2014 
roku przez Stowarzyszenie Do-
brzyniacy. Samorząd aktyw-
nie promuje działania na rzecz 
poprawy warunków bytowania 
pszczołowatych, tworzenia dla 
nich przestrzeni do życia oraz 
zachęca do nasadzeń roślin przy-
jaznych pszczołom. W bieżącym 
roku, w ramach własnego projek-
tu gminy przygotowano i rozdy-
sponowano wśród mieszkańców 
kilkadziesiąt tabliczek „Miejsce 
przyjazne pszczołom”. Tabliczki 
zostały umieszczone w ogródkach 
i sadach mieszkańców, w których 
nasadzono wiele gatunków roślin 
miododajnych.

– Ochrona pszczół i trzmieli 
w krajobrazie rolniczym należy 
do największych wyzwań ochron-
nych jakie przed nami stoją. Nie-
zwykle ważne jest utrzymanie 
miejsc, w których pszczołowate 
mogą się rozwijać, czyli wszyst-
kich naturalnych użytków, miedz, 
skarp, zakrzaczeń i zadrzewień 
śródpolnych. Miejsca z roślinami 
miododajnymi i pyłkodajnymi po-
winny się też znaleźć w każdym 
przydomowym ogrodzie, a nawet 
na balkonach. Z tych względów 
gmina Brzuze inicjuje i wspie-
ra tworzenie miejsc przyjaznych 
pszczołom i podejmuje działania 
edukacyjne i promocyjne wśród 
mieszkańców – mówi wójt Jan 
Koprowski.

(ak), fot. nadesłane
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Soborski walczył w Wielgiem
SKRWILNO  Jeszcze więcej drużyn niż przed rokiem wystartowało w Zawodach w Powożeniu Zaprzęga-
mi Parokonnymi organizowanymi w Wielgiem. Rywalizacja była bardzo zaciekła. Ułamki sekund i drobne 
błędy przesądzały o zwycięstwie. Jedynym reprezentantem powiatu rypińskiego był u sąsiadów Jacek So-
borski, który startował z Wiesławem Lemańskim

Za nami dziewiąta edycja za-
wodów organizowanych co roku 
w gminie Wielgie. Każda załoga 
prezentowała się dwukrotnie 
podczas zorganizowanych kon-
kurencji w miejscowym parku. 

Liczył się najlepszy czas i po-
prawność wykonania. Nie zawsze 
jednak konie chciały współpra-
cować z powożącymi.

Nie zabrakło chętnych, któ-
rzy chcieli obserwować zmaga-

nia. Mieszkańcy Wielgiego liczyli 
na ponowne zwycięstwo repre-
zentacji z ich lokalnej stajni. Od 
kilku lat bezkonkurencyjni byli 
bowiem Rafał Paszyński i Joanna 
Kretkowska ze stajni w Wielgiem. 
Tegoroczny wynik dla wielu mógł 
być zaskoczeniem, gdyż gospo-
darze uplasowali się na drugim 
miejscu podium. Wyprzedził ich 
duet: Marcin Michalak i Radek 
Szremak z Kramska. – Poszło nie 
najlepiej, bo trafiła się zrzutka. 
Spadła piłka. Być może za szyb-
ko chcieliśmy wykonać przejazd. 
Zdarza się – mówił po pierw-
szym przejeździe Rafał Paszyński 
ze stajni Wielgie, który startował 
wraz z Joanną Paszyńską.

Na podium znalazł się rów-

nież Jarosław Wroński i Maciej 
Kikolski reprezentujący stajnię 
Stefanów. Dzięki sponsorom 
zawodów na zwycięzców cze-
kały puchary i nagrody. Każdy 
uczestnik otrzymał także drob-
ną pamiątkę. Podczas zawodów 
w Wielgiem znaleźli się także de-
biutanci ze stajni Kaprol. Final-
nie panowie zajęli przedostatnie 
miejsce. Łącznie w zawodach 
startowało 19 zespołów kon-
nych.

– W tym roku startujemy 
w zawodach treningowo. Jeste-
śmy zadowoleni z naszych prze-
jazdów, nie liczymy na wysokie 
lokaty. Mamy młode konie, które 
w tym roku dopiero debiutują 
i spisały się bardzo dobrze. Dla 

jednego to czwarty start, a drugi 
koń w Wielgiem jedzie pierwszy 
raz w tego typu zawodach – mó-
wił Andrzej Babiarz ze stajni Ka-
prol, który startował wraz z Pio-
trem Dejewskim.

Tego dnia liczyła się nie tyl-
ko sprawność w powożeniu, ale 
także prezencja koni i całego za-
przęgu. Gminę Wielgie reprezen-
towała także drużyna: Edward 
Lisiecki i Sławomir Szymborski, 
którzy zajęli 10 miejsce. Duet 
Soborski-Lemański ukończył za-
wody na 13. miejscu. Były nadle-
śniczy ze Skrwilna w zawodach 
w Wielgiem startuje od lat.

Tekst i fot. 
Natalia Chylińska-

Żbikowska

Skrwilno

To będzie prawdziwy dzień konia
Liga zaprzęgowa woj. kujawsko-pomorskiego, mazurskiego i mazowieckiego za-
prasza na Święto Konia. Impreza odbędzie się w sobotę 25 sierpnia od godz. 11.00 
przy Placu Nadleśnictwa ul. Leśna 5 w Skrwilnie w ramach programu „Koniom 
wdzięczni – tradycje koniarskie regionu”.

– Elementem przedsięwzię-
cia jest organizowany przez part-
nerów konkurs plastyczny dla 
dzieci ze szkół podstawowych 
z terenu powiatu rypińskiego. 
Wierzymy, ze organizowane let-
niska, spotkania i warsztaty, 
w tym plastyczne mogą nawią-
zać do idei konkursu, proponu-
jąc swoim podopiecznym przy-

gotowanie prac i przedstawienie 
ich dalej komisji konkursowej – 
mówi Andrzej Szalkowski, dyrek-
tor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej 
w Rypinie, które jest współorga-
nizatorem imprezy.

Na godz. 11.00 zaplanowa-
no otwarcie imprezy. Będzie m. 
in. wernisaż wystawy malarskiej 
Wojciecha Palińskiego i Stani-

sława Głowackiego, prezentacja 
wystawy historycznej pn. Konie 
w historii i tradycji powiatu ry-
pińskiego, autor Andrzej Szal-
kowski, oprac. graf. Leszek Ka-
miński. Odbędzie się też konkurs 
Historycznych Zaprzęgów i pre-
zentacja powozów. O godz. 12.30 
będzie wręczenie nagród w kon-
kursie pn:„Mój wymarzony koń, 

mój wymarzony zaprzęg i kulig” 
zorganizowanego dla dzieci ze 
Szkół Podstawowych powiatu ry-
pińskiego.

Na 12.45 zaplanowano defila-
dę zaprzęgów i jeźdźców ulicami 
Skrwilna, na 13.30 wręczenie na-
gród w konkursie powozów hi-
storycznych, zaś na 14.00 pokazy 
form użytkowania konia i pre-
zentacje branżowe, w tym pod-
kuwania koni, prezentacje o te-
matyce zdrowia koni. Od godz. 
15.00 będą zawody Ligi zaprzęgo-
wej woj. kujawsko-pomorskiego, 
mazurskiego i mazowieckiego. 
Od godz. 19.00 zabawa taneczna 
dla wszystkich.

Atrakcje towarzyszące to 
m. in. pokazy umiejętności jeź-
dzieckich Chorągwi Husarskiej 

województwa kujawsko-pomor-
skiego, prezentacja onoterapii, 
wystawa plastyczna do konkursu 
Mój wymarzony koń..., wystawa 
dawnych urządzeń rolniczych, 
maszyn i sprzętów, stoiska bran-
żowe – kowalskie, rymarskie, we-
terynaryjne, kulinarne. 

Głównym organizatorem 
Święta Konia jest Stowarzyszenie 
na rzecz rozwoju Gminy Skrwilno 
„Grodzisko”. Współorganizatorzy: 
Kujawsko-Pomorski Związek Ho-
dowców Koni; Muzeum Ziemi Do-
brzyńskiej w Rypinie oraz Gmina 
Skrwilno. Impreza w ramach Pro-
jektu „Koniom Wdzięczni – trady-
cje koniarskie regionu” – dofinan-
sowanego ze środków Starostwa 
Powiatowego w Rypinie.

(ak)
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Kąpielisko nad Jeziorem Brzuskim
BRZUZE  W poprzednim wydaniu CRY pisaliśmy o jeziorach w powiecie rypińskim, a przede wszyst-
kim o raju dla pływaków jakim jest gmina Brzuze. Teraz przedstawiamy szczegółowo cztery kąpieli-
ska. Pierwszym jest Jezioro Brzuskie

– Zainteresowanie budo-
wą kolejnych pomostów wy-
kazują mieszkańcy niektórych 
miejscowości. Ich budowę wa-
runkujemy udziałem funduszu 
sołeckiego i dostępnością środ-
ków unijnych. Sądzę, że możemy 
w najbliższych latach zbudować 
dwa lub trzy pomosty. Jednym 
z największych planowanych 
przedsięwzięć będzie zagospo-
darowanie działki nad jeziorem 

Ostrowickim. Złożyliśmy już 
wniosek w tej sprawie do urzę-
du marszałkowskiego. Na tego 
typu inwestycje pozyskujemy 
najczęściej dotacje nie przekra-
czające 65 procent – powiedział 
nam wójt gminy Brzuze Jan Ko-
prowski.

Jezioro Brzuskie usytuowa-
ne jest w środku miejscowości. 
Duża łąka z placem zabaw dla 
dzieci, siłownią plenerową i bo-

iskiem do siatkówki plażowej 
umożliwia spędzenia czasu nie 
tylko w wodzie. Spory pomost 
w naturalny sposób odgradza 
mieliznę od głębiny. Miejsca 
do parkowania należy szukać 
wzdłuż drogi oddzielającej ką-
pielisko od wsi. W dzień powsze-
dni nie ma problemu, gorzej 
może być w weekendy.

Tekst i fot.
 Jolanta Dołęgowska

Gmina Brzuze

Kąpielisko w Żałem 
nad Jeziorem Kopiec
Jest tam nieduża plaża z piaskiem poprzerastanym trawą. Znajdziecie kilkanaście 
miejsc do parkowania tuż przy pomoście. W tygodniu ludzi jest raczej niewie-
le. Jezioro jest nieduże, ale z pięknymi widokami. Pływając blisko brzegu trzeba 
uważać, by nie zaplatać się w szuwary.

– Bardzo niebezpieczne są 
skoki do wody na głowę, szcze-
gólnie tam gdzie dno jest nie-
stabilne czyli nad rzekami i nad 
morzem. Nawet ratownicy ska-
czą zazwyczaj na nogi. Nie traci 
się wtedy kontaktu wzrokowego 
z osobą potrzebującą pomocy, 
jednocześnie dbając o własne 
bezpieczeństwo – przypomina-
my radę Marcina Makowskiego, 
prezesa WOPR Lipno.

Tekst i fot. 
Jolanta Dołęgowska



Czwartek 16 sierpnia 2018 SpołeczeńStwo 7  RYPIN–CRY.PL

– Dzieci bezwzględnie mu-
szą się kąpać pod opieką doro-
słych, najlepiej na strzeżonych 
kąpieliskach. Jeśli nie ma w oko-
licy takich miejsc, nie możemy 

malucha nawet na sekundę spu-
ścić z oczu. Wcześniej powinni-
śmy sprawdzić jak wygląda dno, 
czy nie ma zdradliwych zagłę-
bień, niebezpiecznych przed-

miotów – to kolejna cenna 
porada Marcina Makowskiego 
z WOPR Lipno.

Tekst i fot.
 Jolanta Dołęgowska

– Niektórym się wydaje, że są 
super pływakami, bo świetnie ra-
dzą sobie na basenie. Na otwar-
tych wodach jest inaczej, jest 
niższa temperatura, można stra-
cić poczucie orientacji, odległość 
może być złudna, można zaplątać 
się w zarośla. Jeśli ktoś chce po-

konać dłuższy odcinek, najlepiej 
to zrobić, płynąc równolegle do 
brzegu. Jeśli wypływamy gdzieś 
dalej, czego nie polecam, war-
to mieć sprzęt asekuracyjny. Są 
dostępne bojki ratownicze tzw. 
pamelki, pasy zwane węgorzami 
i inne. Te akcesoria mocowane są 

na linkach do szelek, które wkła-
damy na siebie. Jeśli się zmęczy-
my chwytamy za bojkę lub zapi-
namy pas i bezpiecznie wracamy 
do brzegu – doradza Marcin Ma-
kowski, szef lipnowskiego WOPR.

Tekst i fot. 
Jolanta Dołęgowska

Gmina Brzuze

Kąpielisko w Trąbinie nad 
Jeziorem Trąbińskim
To zdecydowanie ulubione miejsce rypinian. Przed piaszczystą plażą jest duża 
łąka, gdzie można zaparkować i rozłożyć koc. Szukający cienia mają możność 
schowania się pod kilkoma drzewami, tuż przy brzegu. Bardzo wygodne jest zej-
ście do wody. Trąbin to miejsce dość mocno oblegane, nawet w dzień powszedni 
ludzi nie brakowało, a jeszcze późnym popołudniem przyjeżdżali kolejni miłośni-
cy wypoczynku nad wodą.

Kąpielisko w Gulbinach 
nad Jeziorem Dłuskim

GMINA BRZUZE  Jest tam kameralna piaszczysta plaża oraz pomost w kształcie litery T. Zejście do jeziora 
prowadzi po niewysokiej skarpie. W dzień powszedni ludzi jest raczej niewiele, głównie są to okoliczni miesz-
kańcy i właściciele działek rekreacyjnych. W weekendy może być problem z parkowaniem. Jezioro Dłuskie to 
bardzo dobre miejsce dla małych budowniczych zamków z piasku
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– Instytucje kultury w okre-
sie wakacyjnym zazwyczaj robią 
sobie wolne. Filharmonie sto-
ją puste, artyści odpoczywają. 
Skąd taka odmienność w Sza-
farni?

– Chcemy wypełnić tę lukę, 
właśnie dzięki temu, że inne in-
stytucje kultury odpoczywają. Do 
nas przybywają rzesze meloma-
nów, szukają na wakacje miejsca, 
gdzie mogą posłuchać muzyki, 
spędzić kulturalnie czas, dlatego 
nasza oferta jest bardzo cieka-
wa i również pod kątem wakacji 
nazwana „Wakacje z Chopinem”. 
Proponujemy w każdą niedzielę 
o godzinie 12.15 koncerty, recitale 
Chopinowskie różnych wykonaw-
ców. Grają młodzi artyści, bardzo 
młodzi, bo np. laureaci Konkursu 
Chopinowskiego w Szafarni. Są 
z nami uznani muzycy, jak rów-
nież ci dopiero rozpoczynający 
swoją karierę, zaraz po studiach. 

– Chopin, zdaje się, w Sza-
farni również spędzał wakacje.

– Do tego właśnie nawią-
zuje nazwa. Chopin dwukrotnie 
przyjechał do Szafarni. Po raz 
pierwszy w 1824 roku, następnie 
w 1825, bo tak bardzo mu się te 
wakacje spodobały. Podczas na-
szych koncertów nawiązujemy 
do pobytu młodego Fryderyka. 
Nie tylko gramy jego muzykę, ale 
również prezentujemy „Kuryer 
Szafarski” – letnią gazetę pisaną 
tu w Szafarni przez Chopina na 
wzór „Kuryera Warszawskiego”. 
Opisuje w niej to co zobaczył, co 
go zafascynowało i wcale nie były 
to wielkie rzeczy, jak często my-
ślimy. Zachwycał się muzyką lu-
dową, przyrodą, zwierzętami i to 
wszystko w sposób bardzo humo-
rystyczny opisał w „Kuryerze”.

– Tegoroczne wakacje 
z Chopinem dobiegły końca. Jak 
podsumuje pani trzecią edycję 
tej imprezy? 

– Oczywiście chcielibyśmy 

w każdą niedzielę wakacji pro-
ponować słuchaczom koncert, 
jednak jesteśmy ograniczeni 
funduszami. „Wakacje z Chopi-
nem” to projekt Fundacji Chopin 
w Ogrodzie Sztuk, działającej przy 
Ośrodku Chopinowskim w Sza-
farni, która nas wspomaga. Do-
staliśmy mniejsze środki niż pro-
siliśmy, w związku z tym odbyło 
się sześć koncertów. Jako pierw-
szy zagrał Piotr Nowak, razem 
z Joanną Mają Jasnowską. Drugi 
koncert grała wiedeńska pia-
nistka Clara Biermasz, następnie 
Wojciech Kubica, polski artysta. 
Na kolejnym koncercie wystąpili 
również nasi laureaci, pochodzą-
cy z Torunia Tymoteusz Dobrzyń-
ski, który otrzymał wyróżnie-
nie w Konkursie Chopinowskim 
w maju, a z Warszawy Paweł Woj-
ciechowski – laureat drugiej na-
grody w trzeciej, najstarszej, gru-
pie wiekowej. Na przedostatnim 
koncercie pojawił się Anthony 
Adkins, pianista z Wielkiej Bryta-
nii. To bardzo ciekawa postać, po-
nieważ Anthony uczy księżniczkę 
Aleksandrę. Podczas ostatniego 
koncertu można było posłu-
chać Rafała Błaszczyka, pianisty 
z Bydgoszczy. Wszystkie koncerty 
poprowadziła dr Aneta Derkow-
ska, znana toruńska muzykolog. 
Przygotowanie do wysłuchania 
utworów, w formie krótkiej cha-
rakterystyki i podaniem cytatów 

z „Kuryera Szafarskiego”, bardzo 
się publiczności spodobało.

– Który z tegorocznych 
koncertów uważa pani za naj-
bardziej udany, najważniejszy?

– Trudno powiedzieć, bo każ-
dy artysta w inny sposób potrak-
tował Fryderyka Chopina i zosta-
ły przygotowane bardzo ciekawe 
repertuary. Większość artystów 
grała mazurki, bo one najbardziej 
kojarzą się z latem. Pojawiły się 
też i nokturny i impromtu i bal-
lada. Trudno powiedzieć, który 
był najlepszy, każdy miał swoją 
ogromną wartość.

– Co będzie się działo po 
wakacjach w Szafarni? 

– Po raz pierwszy propo-
nujemy naszym słuchaczom za-
kończenie wakacji, nazwaliśmy 
ten koncert „Biesiada u Chopi-
na”. Może dziwnie to zabrzmi, ale 
chcemy pokazać, że można się 
bawić w sposób bardzo kultural-
ny. Będzie to koncert plenerowy 
o śpiewnym i tanecznym cha-
rakterze piosenki lat międzywo-
jennych, typowo biesiadnej. Na-
stępny koncert będzie już bardzo 
poważny, z okazji trzydziestolecia 
Ośrodka Chopinowskiego. Propo-
nujemy również naszym słucha-
czom „Szafarskie Sceny Młodych” 
– to ukłon w stronę młodych ar-
tystów, którzy rozpoczynają swo-
ją drogę i nie zawsze mają gdzie 
wystąpić. Nie zabraknie muzyki 

dawnej, będzie koncert Kapeli 
Non Grata, czyli nadwornego ze-
społu Królewny Anny Wazówny. 
Później, w listopadzie, przyjdzie 
pora na Koncert Muzyki Polskiej 
i cieszący się dużym powodze-
niem koncert „Bułat Okudżawa 
i Włodzimierz Wysocki” (24 listo-
pada). Rok zakończymy „Szafar-
skim Wieczorem Kolęd”, na któ-
rym kolędujemy z mieszkańcami 
pobliskich miejscowości. Tak po-
krótce wygląda repertuar na naj-
bliższe półrocze.

– Oprócz działalności kon-
certowej, Szafarnia prowadzi 
również zajęcia edukacyjne, 
prawda?

– Bardzo nam zależy na edu-
kacji muzycznej, wypełniamy zno-
wu lukę, bo w szkołach, jak wie-
my, muzyki jest coraz mniej, nad 
czym bardzo ubolewam. Dobrze, 
że Golubiu-Dobrzyniu powstała 
szkoła muzyczna i dzieci są bar-
dziej edukowane, ale w zwykłych 
szkołach podstawowych nie ma 
tej muzyki za wiele, dlatego pro-
ponujemy różne rodzaje audycji. 
Jedna z nich to aktywne słucha-
nie muzyki, czyli przy muzyce 
Fryderyka Chopina i nie tylko, 
bawimy się z dziećmi, uczymy je 
odbioru muzyki, ale również pro-
ponujemy audycje o kilku tema-
tach związanych z Fryderykiem 
Chopinem. Poznajemy jego ży-
cie, twórczość, ciekawostki z ży-

cia. Audycje te skierowane są do 
dzieci, do młodzieży, ale również 
do osób dorosłych. Dla każdej ka-
tegorii wiekowej prowadzone są 
oczywiście w adekwatny sposób, 
podejmujemy inne zagadnienia. 
Dla dorosłych są to często wątki 
bardzo pikantne, z życia i miłości 
Chopina, które cieszą się ogrom-
nym powodzeniem.

– Pieniądze z biletów z „Wa-
kacji z Chopinem” przeznaczone 
są na działalność Fundacji Cho-
pin w Ogrodzie Sztuk, której za-
daniem jest wspieranie młodych 
adeptów sztuki. Czy możemy coś 
powiedzieć o tych artystach?

– Po raz pierwszy „Wakacje 
z Chopinem” były biletowane, 
taka była decyzja zarządu, żeby 
wspomóc fundację. Wspiera ona 
młode talenty, dajemy nagrody 
w konkursach, i pieniężne i sty-
pendia. Fundacja organizuje także 
konkurs dla dzieci – to Cecyliański  
Przegląd Piosenki i Pieśni Religij-
nej, w którym nagradzamy dzieci 
śpiewające. Muszą to być zespoły 
wokalne, a nie soliści. Kładziemy 
nacisk na wspólne muzykowa-
nie, co ważne, nie wolno używać 
podkładów muzycznych. Dzieci 
muszą same grać albo akompa-
niować może osoba starsza, więc 
rozwijamy wrażliwość muzyczną 
i umiejętność wspólnego muzy-
kowania. Festiwal ten cieszy się 
dużym powodzeniem. Odbywa 
się listopadzie, w okolicy Święta 
Świętej Cecylii. Jego celem jest 
odnowienie muzyki religijnej, 
dlatego w regulaminie jest zapis, 
że jedna z pieśni musi być trady-
cyjna, a druga o bardziej rozryw-
kowym charakterze. Dzieci prze-
pięknie przygotowują te utwory 
i dlatego fundacja z przyjemno-
ścią wspomaga ich działalność. 

– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję.

Rozmawiał: Tomasz Kurjata
fot. archiwum

owocne wakacje z chopinem
WYWIAD  W rozmowie z naszym tygodnikiem Agnieszka Brzezińska, dyrektor Ośrodka Chopinowskiego 
w Szafarnii, podsumowuje projekt „Wakacje z Chopinem”, opowiada o młodych talentach i przedstawia 
koncertowe plany ośrodka na najbliższe miesiące 

Powiat

Kolejna pomoc dla rolników
Producenci trzody chlewnej będą mogli ubiegać się o uzyskanie refundacji w wy-
sokości do 75 proc. wydatków poniesionych na dostosowanie gospodarstwa do 
wymogów utrzymywania świń w związku z występowaniem ASF. 

Pomoc finansową będzie 
można otrzymać na refundację 
wydatków poniesionych na: za-
kup mat dezynfekcyjnych, zakup 
sprzętu do wykonywania zabie-
gów dezynfekcyjnych, dezyn-
sekcyjnych lub deratyzacyjnych 

oraz produktów biobójczych, 
środków dezynsekcyjnych lub 
deratyzacyjnych, zakup odzieży 
ochronnej i obuwia ochronne-
go, zabezpieczenie budynków, 
w których utrzymywane są świ-
nie, przed dostępem zwierząt 

domowych.
Wzór „Wniosku o udzielenie  

pomocy finansowej o charak-
terze de minimis w rolnictwie 
na refundację do 75% wydatków 
poniesionych przez producenta 
rolnego, który prowadzi gospo-

darstwo, w którym  utrzymy-
wane są zwierzęta gospodarskie 
z gatunku świnia (Sus scrofa)” 
będzie udostępniony na stronie 
internetowej ARiMR po ogło-
szeniu przez ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi naboru wniosków.

Wnioski o udzielenie pomo-
cy będzie można składać w biu-
rach powiatowych ARiMR, wła-
ściwych ze względu na miejsce 
zamieszkania albo siedzibę pro-
ducenta świń. 

(ToB)
fot. ilustracyjne
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Ponad pół miliona wniosków o „Dobry start”

Prawie 565 tys. świadczeń z programu „Dobry Start” wypłacono w lip-
cu rodzinom. To ponad 169,4 mln zł wsparcia dla uczniów rozpoczy-
nających rok szkolny. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko 
uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci 
niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukoń-
czenia przez nie 24 roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć 
wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek 
o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa 
rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrek-
tor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Złożenie wniosku w sierpniu 
gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy 
zostanie złożony w kolejnych miesiącach (termin mija 30 listopada), to 
pomoc do rodziny tra�  w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia.

Zielona energia dla mieszkańców

Przy około 1,5 tysiąca budynków mieszkal-

nych w regionie zaczynają się pojawiać panele 

fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy 

ciepła. Instalacje wykorzystujące odnawialne 

źródła energii będą też działać przy budyn-

kach publicznych oraz placówkach medycznych. 

Większość to przedsięwzięcia przygotowane 

przez samorządy lokalne i skierowane bezpo-

średnio do mieszkańców, czyli montowane na 

ich domach. Trwa realizacja tych projektów. Do-

finansowanie dotyczy zakupu i instalacji paneli 

fotowoltaicznych służących do produkcji energii 

elektrycznej lub kolektorów słonecznych wyko-

rzystywanych do podgrzewania wody, a w nie-

których przypadkach także pomp ciepła.

Zrób kolonoskopię

Trwa, � nansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, 
wojewódzki program pro� laktyki i wczesnego wykrywania 
nowotworów jelita grubego, z bezpłatnymi badaniami kolono-
skopowymi. Badania realizuje 14 wybranych w konkursie o do-
� nansowanie placówek medycznych w całym regionie. O tym, 
gdzie można się przebadać, informuje marszałkowska infolinia 
pod numerem telefonu 56 652 18 73. 
Rak jelita grubego to jeden z najczęściej występujących nowo-
tworów złośliwych. Ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem, 
dlatego osobom po 50. roku życia zaleca się regularne bada-
nia pro� laktyczne. Z bezpłatnych przesiewowych badań kolo-
noskopowych mogą skorzystać osoby z grup podwyższonego 
ryzyka zachorowania na raka jelita grubego – w wieku 50-65 
lat, a także młodsze, w których rodzinach stwierdzono wcze-
śniej tego rodzaju schorzenia.

Dług w ratach

Inspektorat ZUS w Grudziądzu zaprasza 16 sierpnia w godz. 10.00-12.00 na dyżur tele-foniczny eksperta nt. ulgi w spłacie należności (tel. 56 45 06 799). Dyżur skierowany jest do przedsiębiorców, którzy mają problem z opła-caniem składek. Ekspert wyjaśni, co podle-ga rozłożeniu na raty, co powinien zawierać wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty, jakie dokumenty powinny być dołączone do wnio-sku oraz co zrobić, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie sytuacja � nansowa.

Uwaga na upały! 

Wysokie temperatury w Polsce nie odpuszczają. MSWiA oraz Wojewódz-
kie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy apelują o nieba-
gatelizowanie ostrzeżeń o upałach i przestrzeganie zasad bezpieczeń-
stwa. Starajmy się nie przebywać w pełnym słońcu. Jeśli nie musimy, 
nie wychodźmy z domu w godzinach południowych. Każdy powinien 
pamiętać o wypijaniu dużej ilości wody i unikaniu zbędnego wysiłku 
� zycznego. Zachowajmy rozwagę również podczas jazdy samochodem. 
Pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w zaparko-
wanym pojeździe. Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką 
dorosłych. Pływajmy tylko w miejscach strzeżonych, tam gdzie nad na-
szym bezpieczeństwem czuwają ratownicy i pod żadnym pozorem nie 
wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu. Tzw. dzikie kąpieliska można 
zgłosić za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na stronie 
internetowej policji.

Prowadzisz działalność? 
Przyjdź do ZUS-u 

Od 1 stycznia 2018 r. płatnik jednym przelewem 
opłaca składki na: ubezpieczenia społeczne 
(emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadko-
we); ubezpieczenie zdrowotne; Fundusz Pracy; 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Każ-
dą wpłatę na koncie płatnika ZUS dzieli propor-
cjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, 
począwszy od najstarszej należności. Jeśli chcesz 
poznać zasady rozliczania wpłaty w ramach ubez-
pieczenia i funduszy czy też dowiedzieć się więcej 
o e-usługach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecz-
nych, przyjdź 17 sierpnia w godz. 9.00-12.00 na 
Drzwi Otwarte do Inspektoratu ZUS w Lipnie.

Więcej pieniędzy dla producentów trzody chlewnej

O 15 mln zł zwiększone zostały środki dla producentów trzody chlewnej 
z terenów objętych ASF, przewidziane na udzielanie i wypłatę w 2018 roku 
nieoprocentowanych pożyczek przeznaczonych na s� nansowanie nieure-
gulowanych zobowiązań cywilnoprawnych. To już kolejna transza skierowa-
na w tym roku na taką pomoc, a łączna kwota wsparcia wynosi 71,5 mln zł. 
Obecnie zawierane są kolejne umowy pożyczek. ARiMR przypomina, że nabór 
wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym. Wniosek o pożyczkę można 
złożyć w biurze powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 
albo siedzibę producenta trzody chlewnej. Pożyczkę można zaciągnąć na okres 
do 10 lat. Agencja nie pobiera żadnych opłat z tytułu jej udzielenia. Potrzebne 
dokumenty znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl.
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Zwrot za matę 
W związku z afrykańskim pomorem świń, na tere-
nie całego kraju obowiązują zasady bioasekuracji. Te 
działania mają zabezpieczać hodowle przed wiru-
sem. Rolnicy będą mogli uzyskać refundację części 
pieniędzy przeznaczonych na zakup podstawowych 
środków dezynfekcyjnych. 

ARiMR

Zaproszenie

Uprawa

Ciekawostki

Premia dla pomysłowych

Święto ziemniaków

Drogie okienko

Biedroneczka do warzyw

Wśród rolników są wizjonerzy, którzy wymyślają nowe, ciekawe przedsięwzięcia. 
Mogą liczyć na wsparcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

8 września w Przysieku pod Toruniem odbędzie się 
doroczny festyn „Barwy Lata, Dary Jesieni”, połączony 
ze świętem ziemniaka.

Czasowe dopuszczenie do użytkowania rzepaku za-
prawionego neonikotynoidami miało sprawić, że 
rolnicy odetchną z ulgą i nie będą już obawiali się 
szkodników. Okazało się, że wkrótce po ogłoszeniu 
złagodzenia przepisów ceny zaprawionych nasion 
znacznie wzrosły.

Biedronka to nazwa owada, ale także robota uprawowego, który pomaga już rol-
nikom produkującym warzywa.

ASF

Nieco czasu na płyty
PRAWO  Wiele emocji budzi przyjęte w czerwcu tego roku 
rozporządzenie dotyczące prawa wodnego. Nakłada ono na rol-
ników obowiązek budowy płyt obornikowych. Kto i jakie musi 
postawić?

Przypomnijmy, że jednym 
z wymogów bioasekuracji jest 
wykładanie przed wejściem do 
pomieszczeń gospodarczych mat 
dezynfekcyjnych, które powinny 
być systematycznie nasączane. 
7 sierpnia okazało się, że rolnicy 
będą mogli starać się o refun-
dację części kosztów związanych 
z tym konkretnym obowiązkiem. 
Oprócz mat, refundacja ma objąć 
również zakup środków dezynfek-
cyjnych, sprzętu do wykonywania 
zabiegów dezynfekcji, deratyzacji 
i dezynsekcji, obuwia ochronnego 
oraz wydatków poniesionych na 
zabezpieczenie budynków, w któ-

rych są utrzymywane świnie, 
przed dostępem zwierząt domo-
wych.

Refundacja ma wynieść 75 
proc. kosztów w tym roku i 50 
proc. w kolejnych. Póki co, nie 
wiadomo jeszcze, od kiedy będzie 
można składać wnioski o tę formę 
pomocy. Dotacje mają wesprzeć 
rolników, którzy zmagają się z do-
stosowaniem gospodarstw do za-
sad bioasekuracji. Przypomnijmy, 
że jeśli powiatowy lekarz wetery-
narii stwierdzi, że rolnik nie speł-
nia zasad bioasekuracji, może wy-
dać zakaz utrzymywania świń. 

(pw), fot. ilustracyjne

ARiMR przygotowała pro-
gram o nazwie „Współpraca”. 
Dzięki niemu grupa rolników, 
którzy wpadli na nowy pomysł, 
będzie mogła uzyskać pomoc 
na realizację projektu. Jedna 
grupa może uzyskać nawet do 5 
mln zł! Wnioski o pomoc moż-
na składać do końca września, a 
budżet całego programu wynosi 
58 mln zł. 

Rolnik, by uzyskać pomoc, 

będzie musiał wykazać się 
wdrożeniem nowego produktu, 
który jest udoskonalony w sto-
sunku do tych, które są obecnie 
na rynku. Może to być również 
wprowadzenie nowych proce-
sów technologicznych, nowych 
metod organizacji pracy itd. 
Projekty oceniać będzie szerokie 
grono ekspertów. 

(pw), fot. ilustracyjne

Na czas festynu organiza-
torzy przygotowali szereg kon-
kursów. Jeden z nich dotyczył 
będzie Lokalnych Grup Działania. 
Ich zadaniem jest przygotowanie 
jak najbardziej atrakcyjnego sto-
iska z produktami regionalnymi 

i rękodziełem ludowym. Drugi 
z konkursów dotyczy ziemniaka 
i jego roli w polskiej i regionalnej 
kuchni. Zgłoszenia przyjmowane 
są do 31 sierpnia. Danie z ziem-
niakiem w roli głównej będzie 
prezentowane podczas festynu 

w Przysieku. Komisja oceni je pod 
kątem smaku, zapachu, estetyki, 
sposobu prezentacji oraz związku 
z regionem. 

Plantatorów ziemniaków 
w Przysieku zainteresować może 
wystawa odmian oraz tzw. test 
konsumencki. Ziemniaki będzie 
można również kupić.

Festyn da też okazję do od-
wiedzenia stoisk z produktami 
regionalnymi i rzemiosłem oraz 
roślinami ozdobnymi. Na scenie 
wystąpią zespoły folklorystyczne. 
Początek 8 września o godzinie 
10.00.

(pw)

Cena zaprawionego rzepaku 
wzrosła z poziomu 40 zł za jed-
nostkę siewną do 90 zł. Praw-
dopodobnie jedną z przyczyn 
takiego stanu rzeczy jest fakt, 
że zezwolenie na sprzedaż ma 
tylko kilka firm, które posiadają 
stosowny certyfikat. Ponieważ 
zgoda na sprzedaż będzie obo-
wiązywać do listopada, zapewne 
producenci chcą wykorzystać to 
krótkie okienko czasowe, by za-
robić. Według zapowiedzi resor-
tu rolnictwa, kolejnych zgód na 
sprzedaż ma już nie być. 

Na zakupionym materiale 
siewnym zaprawionym neoni-

kotynoidami rolnicy znajdą in-
formacje o środkach ostrożności 
związanych z ochroną środowi-
ska. Będzie także konieczność 
poinformowania zainteresowa-
nych stron o tym, że wysiewamy 
nasiona zaprawione w ten spo-
sób. 

W kwietniu br. Komisja Eu-
ropejska zakazała stosowania 
trzech pestycydów z grupy neo-
nikotynoidów. Są to: imidaklo-
prid, klotianidyna i tiametoksam. 
Rozporządzenie ma zacząć obo-
wiązywać przed końcem roku.

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Robota, który kształtem 
przypomina nieco biedronkę, wy-
konali naukowcy z Sydney w Au-
stralii. Każde z kół może poruszać 
się w dowolnym kierunku, przez 
co jest on bardzo łatwy w prowa-
dzeniu. Robota nie trzeba łado-
wać prądem ani nalewać do niego 
paliw stałych. Jest zasilany z pa-
neli fotowoltaicznych zainstalo-

wanych na jego kopulastej kon-
strukcji. Posiada wiele czujników 
i kamery. Dzięki temu jest w sta-
nie sam zauważyć na polu grządki 
i wjechać dokładnie między nie. 

Biedronka jest robotem testo-
wym. Dzięki czujnikom, rozpozna-
je kondycję warzyw. Inżynierowie 
wykorzystają konstrukcję także 
do innych zadań. Jednym z nich 

jest precyzyjny oprysk warzyw. 
Na podstawie robota Biedronka 
stworzono model o nazwie RIP-
PA. Puszczony na pole skanuje 
każde warzywo i ocenia, czy na-
leży wykonać oprysk. Jeśli tak, 
aplikuje małą dawkę. To świetne 
rozwiązanie, które zaoszczędza 
czas i pieniądze plantatorów. 

(pw)

Dostosowanie powierzchni 
lub pojemności miejsc do prze-
chowywania nawozów natural-
nych ma być rozłożone w czasie. 
Najpierw będą to musieli uczynić 
wielcy hodowcy, prowadzący ho-
dowlę w liczbie większej niż 210 
Dużych Jednostek Przeliczenio-
wych. Przypomnijmy, że DJP to 
umowna jednostka, odpowiadają-
ca jednej krowie o masie 500 kg. 
Jeden tucznik to 0,14 DJP, maciora 
0,35 DJP. Ta kategoria zawiera tak-

że hodowców świń powyżej 2 tys. 
stanowisk i o wadze ponad 30 kg 
oraz gospodarstwa utrzymujące 
powyżej 750 macior. Właściciele ta-
kich gospodarstw będą mieli czas 
do 31 grudnia 2021 roku na dosto-
sowanie płyt i zbiorników.

Druga grupa gospodarstw, 
które muszą się dostosować, to te 
prowadzące chów zwierząt w licz-
bie mniejszej lub równej 210 DJP. 
Oni mają czas do 31 grudnia 2024 r.

Zanim obliczymy pojemno-

ści zbiorników lub powierzchnię 
miejsc do przechowywania na-
wozów naturalnych, powinniśmy 
sporządzić spis stada i przeliczyć 
na współczynnik DJP. Pojemność 
zbiorników na nawozy naturalne 
płynne powinna umożliwić prze-
chowywanie ich przez 6 miesięcy. 
Co do powierzchni miejsc do prze-
chowywania nawozów stałych, 
winna umożliwić składowanie ich 
przez 5 miesięcy.

(pw)
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- tzw. Forsterówka, czyli rezyden-
cja gauleitera SS Alberta Forstera, 
określanego mianem kata Pomo-
rza, mieszkającego tu podczas II 
wojny światowej. Wyspa pod ko-
niec wojny była punktem przerzu-
towym Niemców uciekających na 
Hel i dalej na Zachód. 

W Przegalinie obejrzymy za-
bytkową śluzę, poza tym dawną 
przystań hydroplanów w Gór-
kach Wschodnich, stele ewan-
gelickie z XVIII wieku znajdujące 
się przy kościele w Sobieszewie. 
Niewątpliwą atrakcją jest wieża 
ciśnień „Kazimierz”. Oprócz swej 
właściwej funkcji wieży ciśnień, 
czyli tłoczenia wody, spełnia ona 
również rolę edukacyjną i tury-
styczną. 

Aktywny turysta
Poruszając się Międzynaro-

dowym Szlakiem Nadmorskim 
E-9, czyli pieszym szlakiem tu-
rystycznym o długości około 10 

kilometrów, oznaczonym kolo-
rem zielonym, zaliczymy spa-
cer lasami nadmorskimi. Jest 
również szlak rowerowy o dłu-
gości 27 kilometrów, oznaczony 
kolorem niebieskim, w kształcie 
pętli, po której możemy okrążyć 
całą wyspę. 

W okresie letnim wyspa prze-
żywa oblężenie turystów. Znaj-
dują się tu liczne hotele i motele, 
gdzie stosunkowo łatwo znaleźć 
zakwaterowanie, chociaż ceny są 
wygórowane z uwagi na bliskość 
Gdańska. Dojazd na wyspę nie 
jest łatwy. Most pontonowy jest 
w ciągłym remoncie. Obecnie 
jest budowany nowy most zwo-
dzony, który ma być uruchomio-
ny na przełomie września i paź-
dziernika. Od strony wschodniej, 
czyli od strony Stegny, można się 
dostać na wyspę promem, ale 
kursuje on tylko do jesieni.

(Maw), fot. wikimedia

Do powstania tej wyspy rękę 
przyłożył człowiek. Liczne podto-
pienia terenów przez wylewającą 
Wisłę spowodowały, że w 1895 roku 
dokonano przekopu Wisły na odcin-
ku ponad 7 kilometrów. Wytyczono 
nową drogę wodną na odcinku od 
Przegaliny do Zatoki Gdańskiej. Od-
cinek rzeki nazwano Wisłą Śmiałą. 
W ten sposób powstała wyspa, któ-
ra znajduje się w odległości około 
15 kilometrów od centrum Gdań-
ska. Na jej terenie znajdują się dwa 
rezerwaty przyrody: Mewia Łacha 
i Ptasi Raj.

Dla przyrodników…
Mewia Łacha to teren fok 

i ptaków, którymi opiekują się or-
nitolodzy z grupy Kuling. Właśnie 
dzięki tej grupie turyści mogą się 
zapoznać z poszczególnymi gatun-
kami ptaków chronionych. Z licz-
nych platform obserwacyjnych 
można oglądać ptactwo i tereny 
lęgowe. Wytrwali turyści w okresie 

letnim zachwycą się widokiem od-
poczywających fok, ale także czapli 
siwych i rybitw czubatych. Na tere-
nie wyspy ptaki robią sobie przerwę 
w trakcie przelotów wiosennych 
z Syberii do Europy Zachodniej. 

Rezerwat, wraz z otaczającym 
terenem, jest pod ścisłą ochroną. 
Można się po nim poruszać tylko 
po wyznaczonych trasach. Obo-
wiązuje zakaz plażowania i wpro-
wadzania psów. Lepiej stosować się 
do zasad, bo za ich złamanie grożą 
konsekwencje finansowe (wysoki 
mandat). 

Najłatwiej dotrzeć do rezerwa-
tu od strony przeprawy promowej, 
gdzie możemy dojechać samocho-
dem. Dalej poruszamy się piechotą 
przez las. Trasa jest dobrze oznako-
wana, więc nie powinno być kłopo-
tów z pokonaniem jej.

Rezerwat Ptasi Raj to z kolei 
idealne miejsce na sobotni wypo-
czynek. Trasa zwiedzania (ok. 6 km) 

prowadzi po terenie, gdzie swoje 
stanowiska lęgowe posiada 45 ga-
tunków przepięknych skrzydlatych 
okazów. Są tu dwa jeziora: Karaś 
i Ptasi Raj, przy których są posta-
wione wieże widokowe. Do Ptasie-
go Raju najlepiej dostać się piecho-
tą, idąc plażą i lasem. Można też 
zaparkować w Górkach Wschodnich 
i udać się bezpośrednio do lasu.

Latem na Wyspie Sobieszew-
skiej odbywa się Piknik Wyspa Przy-
rodników (w tym roku był w lipcu), 
podczas którego naukowcy oraz 
studenci uczelni przyrodniczych 
pokazują, czym żyje na co dzień 
ten teren. Wyjaśniają tajemnice po-
wstawania piasku morskiego i mu-
szelek. To bardzo ciekawa impreza 
o charakterze edukacyjnym. Cie-
szy się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców Gdańska.

…i historyków
Na terenie wyspy znajduje 

się też coś dla miłośników historii 

Wyspa Sobieszewska
PODRÓŻE  Wyspa Sobieszewska - obecnie dzielnica Gdańska i jeden z kurortów nadmorskich - to trzecia 
pod względem wielkości wyspa (ma powierzchnię 37 kilometrów kwadratowych) naszego wybrzeża
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Teatr

Znani aktorzy na scenie 
5 października o 18.00 warto wybrać się do Wąbrzeskiego Domu Kultury na spek-
takl teatralny w reżyserii Wojciecha Malajkata pt. „Pół na pół”.

 Lipno
 W piątek 31 sierpnia w parku miejskim w Lipnie planowana 

jest kolejna edycja festiwalu Lipa. Część konkursowa rozpocznie się 
o 15.00, a o 19.00 wystąpią gwiazdy – Drunk Riders i Mikromusic. 
Ten ostatni działa na rynku muzycznym już od ponad 15 lat. Został 
założony przez wokalistkę Natalię Grosiak i gitarzystę Dawida Kor-
baczyńskiego. Grupa nagrała takie utwory jak: „Bezwładnie”, „Takie-
go chłopaka” czy „Krystyno”. Wstęp wolny.

 Wąbrzeźno
 W sobotę 18 sierpnia o 19.30 na pl. Jana Pawła II odbędzie się 

„Muzyczne Popołudnie”. Wystąpią Molekuły, Starting Over oraz 
inne, lokalne zespoły. Wstęp wolny. 

 20 sierpnia o godz. 11.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury będzie 
można obejrzeć przedstawienie teatralne pt. „Złota kaczka”. Wystą-
pią aktorzy teatru Krak-Art z Krakowa. Tym razem dzieci będą mo-
gły zobaczyć losy Szewczyka, który stał się bogaty za sprawą kaczki. 
Młodzi widzowie dowiedzą się, że bogactwo szczęścia nie daje, jeśli 
nie można się nim dzielić z innymi. Tradycyjnie już ciekawa scene-
ria, kostiumy i czynny udział dzieci w teatrzyku sprawią, że będzie 
to zaczarowana podróż do krainy bajek. Bilety w cenie 5 zł do naby-
cia w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00.

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

 22 sierpnia o godz. 11.00 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na 
bezpłatny plener malarski dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzo-
ne będą przez Wiesława Rybszlegera. Plener jest doskonałą okazją 
do rozwijania umiejętności twórczych w każdym wieku i na każ-
dym etapie nauki. Intensywna praca twórcza w otoczeniu przyrody 
i osób o podobnych zainteresowaniach sprzyja poszukiwaniom ar-
tystycznym i wypracowaniu własnych środków wyrazu. Zgłoszenia 
są przyjmowane do 17 sierpnia w Dziale Animacji Kultury osobiście 
lub pod numerem telefonu 56 688 17 27 wew. 24. Wydarzenie do-
finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.

 W dniach 23-26 sierpnia planowany jest Miejski Plener Malarski 
organizowany przez Wąbrzeski Dom Kultury. Zwieńczeniem trzy-
dniowego spotkania przy sztalugach, prowadzonego przez artystę 
malarza Andrzeja Sobczyka, będzie wystawa.

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

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

 Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Filmów Ama-
torskich „Stopklatka”. Konkurs adresowany jest przede wszystkim 
do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych, studentów oraz pozostałych miłośników amatorskiego filmo-
wania. Tematyka jest dowolna, ale czas projekcji filmu nie może 
przekroczyć 30 minut (w uzasadnionych przypadkach organizator 
może wyrazić zgodę na dłuższy obraz). Zgłoszenia, wraz z płytą, na-
leży nadsyłać do 27 sierpnia na adres: Rypiński Dom Kultury, ul. 
Warszawska 8, 87-500 Rypin. Można zgłosić maksymalnie dwie pro-
dukcje. Organizatorzy przewidzieli pulę nagród finansowych i rze-
czowych. 

 Już po raz trzynasty Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Rypinie ogłosiła Ogólnopolski Konkurs „Rypiński Album Poetyc-
ki”. Mogą wziąć w nim udział pełnoletnie osoby, które przygotują 
trzy niepublikowane wcześniej wiersze. Utwory muszą być w całości 
autorskie, a więc używanie nawet fragmentów dzieł innych poetów 
jest niedozwolone. Co ważne, organizatorzy nie narzucają tematy-
ki utworów. Mogą być to wiersze dowolne, poruszające różne hi-
storie i problemy. Termin nadsyłania utworów upływa w piątek 14 
września. Dzieła będzie oceniać profesjonalne jury, które wybierze 
większością głosów trzy najciekawsze propozycje. Zwycięzca otrzy-
ma nagrodę finansową w wysokości 1800 zł. Za drugie miejsce prze-
widziane jest 1000 zł, a za trzecie 600 zł. Z regulaminem konkursu 
można zapoznać się w bibliotece oraz na facebooku lub na stronie 
internetowej książnicy: www.bibilioteka-rypin.pl. Patronat nad wy-
darzeniem objął burmistrz Rypina. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Punkowa legenda
w Golubiu-Dobrzyniu 
WYDARZENIA  W niedzielę 9 września o 19.00 w Domu Kul-
tury w Golubiu-Dobrzyniu wystąpi formacja Farben Lehre. 
Bilety już w sprzedaży

Główne role w sztuce grają 
Piotr Szwedes i Piotr Polk. 

– Proponowana komedia to 
opowieść o realizacji życiowych 
planów i marzeń dwóch przyrod-
nich braci: Roberta i Dominika. 
Jednak wbrew pozorom bracia 
wcale nie są bezdusznymi potwo-

rami czyhającymi na śmierć swej 
matki i jej spadek – informuje 
WDK. 

Sztuka ma charakter świetnie 
napisanej komedii kryminalnej, 
gdzie dominują piętrowe kłam-
stwa, zwroty akcji i mnóstwo hu-
moru. Bilety do nabycia w kasie 

WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-
16.00 w cenie 60 zł/os., natomiast 
cena biletów grupowych (grupa od 
15 osób) wynosi 50 zł/os. Zaintere-
sowani są proszeni o kontakt pod 
nr. tel. 56 688 17 27, wew. 27. Przed-
sprzedaż biletów do 31 sierpnia. 

(ToB), fot. WDK

Grupa Farben Lehre działa 
od ponad 30 lat i jest jedną z naj-
bardziej cenionych kapel punk-
rockowych w naszym kraju. Zosta-
ła założona w Płocku, z inicjatywy 
Wojciecha Wojdy i Marka Knapa. 

W 1990 roku muzycy odnieśli 
pierwszy poważny sukces, zosta-
jąc jednym z laureatów festiwalu 
w Jarocinie. Rok później ukazał się 
debiutancki album Farben Lehre 
zatytułowany „Bez pokory”. 

W kolejnych latach forma-
cja ugruntowała swoją pozycję 
na rodzimym rynku muzycznym, 
nagrywając kolejne udane albu-
my, promowane takimi utworami 
jak: „Matura”, „Spodnie z GS-u” czy 
„Anioły i Demony”. W 2004 roku 
Wojda z powodzeniem zaangażo-
wał się w organizację corocznej 
trasy Punky Reggae Live. Płytowy 
dorobek Farben Lehre zamyka wy-
dany dwa lata temu krążek „Trzy 
dekady”. Obecnie skład tworzą: 
Wojciech Wojda, Filip Grodzicki, 
Gerard Klawe i Konrad Wojda. 

Zespół zagra w Golubiu-Do-
brzyniu już w niedzielę 9 września 
o 19.00. Bilety w przedsprzedaży 
kosztują 25 zł, a w dniu koncer-
tu – 35 zł. Wejściówki do nabycia 
w domu kultury. Rezerwacji tele-
fonicznej można dokonać pod nr. 
tel. 665 823 666. 

(ToB)
fot. internet
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06:05 Elif

05:30 Telezakupy 
06:05 Elif odc. 301 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
  odc. 162 - serial
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny na arenie walki  
 wielkich kotów  - fi lm
09:05 Ranczo odc. 22 s. 2 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 87 s. 7 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 6 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:45 Wielkie migracje zwierząt 
 odc. 3 - serial
13:50 Elif odc. 302 - serial
14:35 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 17 - serial
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 163 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 16
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 61, 62 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 18 - serial
21:00 Sprawa dla reportera
22:00 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 10
22:30 Ojciec Mateusz 
 odc. 205 s. 16 - serial
23:25 Ocaleni odc. 21

05:10 Ukryta prawda odc. 307 - serial 

06:20 Szpital odc. 379 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 98 - serial 

08:15 Dr House odc. 1 s. 5 - serial

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

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 654 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 99 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 553 - serial 

14:55 Szpital odc. 380 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 5  - serial

16:55 Dr House odc. 4 s. 5 - serial

18:00 Dr House odc. 5 s. 5 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 655 - serial 

20:00 To już jest koniec - komedia

22:20 Lucyfer odc. 6 - serial

23:20 Rush odc. 7 - serial

00:20 Jonah Hex - fi lm

06:00 Spadkobiercy odc. 27 

07:05 Turbo Fast odc. 2 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 3 - serial

08:00 Drużyna A odc. 22 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 1 - serial

10:00 Na patrolu odc. 37 - serial

10:30 Na patrolu odc. 38 - serial

11:00 Drużyna A odc. 23 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 112 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 178

15:00 Esmeralda odc. 98

16:00 Esmeralda odc. 99

17:00 Esmeralda odc. 100

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 417 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 418 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 200 - serial

21:00 Zawód szpieg - fi lm

23:45 Tuż przed tragedią - serial

01:25 Graffi ti

06:00 Kontrakt na miłość odc. 4 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 123 - serial
08:00 Niewolnica Victoria 
 odc. 9
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 22 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 2 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 10 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 10 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 38 - serial
14:00 Zbuntowany anioł odc. 15
15:00 Zbuntowany anioł odc. 16
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 11 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 25 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26 - serial
20:00 Straszny fi lm II - komedia 
21:40 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 1
22:40 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 2 
23:35 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 3 
00:30 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 4 

08:00 Dezerterzy odc. 82

08:35 Wrota Europy - dramat

10:05 Mała sprawa - fi lm

11:00 Marszałek Piłsudski 

 odc. 4 - serial

12:10 Marszałek Piłsudski 

 odc. 5 - serial

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1245 

13:25 Urodzony po raz trzeci - fi lm

15:10 Listy naszych czytelników - fi lm

15:40 Smutek Pragi

16:10 Gdy zaczynaliśmy odc. 5

16:40 Słoneczny zegar - fi lm

18:45 W piątą stronę świata 

 odc. 6 - serial

19:40 Studio Kultura

20:00 Kobra: Pomarańcze

21:15 Człowiek z Zachodu - western

23:05 Scena klasyczna odc. 23

23:55 Dziennik fi lozofa odc. 148 

00:15 Biały bóg - thriller

06:50 Był taki dzień odc. 656
06:55 Pojazdy powstańczej Warszawy   
 - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 70
08:35 Tańczący z naturą 
 odc. 25 s. 2 - serial
09:05 Wojenne dziewczyny 
 odc. 6 - serial
09:55 Podróże z historią odc. 10 s. 1
10:30 Flesz historii 
10:50 Życie po radziecku odc. 3 - serial
11:20 17 dni
12:15 Błękitna Armia 1917-1919 - fi lm
13:30 Było, nie minęło 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 10
14:55 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 42 - serial
15:25 Jedwabny szlak odc. 2 - serial
16:30 Testament  - fi lm
17:30 Powstanie Warszawskie dzień po  
 dniu odc. 16
17:40 1920. Wojna i miłość 
 odc. 9 - serial
18:30 Zamość 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 24
20:00 Było, nie minęło 
20:35 Opowieść o Indiach odc. 4 - fi lm
21:45 Wojenne dziewczyny 
 odc. 7 - serial
22:40 Spór o historię odc. 17
23:20 Historie prawdziwe odc. 5
23:55 Historie prawdziwe odc. 6
00:35 Życie Kamila Kuranta 
 odc. 3 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Cud 1920. Bitwa Warszawska
09:15 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Biblia. Natchnione przez Boga  
 słowo odc. 4
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
11:35 Przyroda i ludzie 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia  
12:20 Bitwa Warszawski - fi lm
13:25 Błogosławiona Juta. Kobieta  
 średniowiecza - fi lm
14:00 Lato marzeń - fi lm
15:20 Kartka z kalendarza
15:25 Ja głuchy
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat
16:35 Porady medyczne Bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”
17:05 Syria
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie  
 Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
 19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:30 Superksięga odc. 23 s. 2 - serial
20:00 Informacje dnia  
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Fryderyk Chopin i jego muzyka 
 odc. 11
22:25 Kartka z kalendarza
22:30 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat
22:55 Droga do wolności Edwarda  
 Taraszkiewicza  - fi lm

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 698 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 23 s. 2
07:20 Makłowicz w podróży odc. 121
07:55 Pytanie na śniadanie
08:50 Pytanie na śniadanie odc. 4749
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 137 
11:25 Rodzinka.pl odc. 214 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1879 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 16
13:55 Kolumbowie odc. 1 - serial
14:55 Postaw na milion 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 59 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 137 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 23 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1879 - serial
20:05 Program rozrywkowy 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1880 - serial
20:45 Lagardère odc. 3 - fi lm
23:25 Kontakt odc. 7 - serial
00:25 Ella zaklęta  - fi lm

05:50 Mango-telezakupy
07:00 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 998 - serial
07:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 999 - serial
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 15 s. 8 
09:30 Szkoła odc. 344 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 602 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 12 
12:30 19+ odc. 262, 263 - serial  
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1000 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1002 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 4 
16:00 Szkoła odc. 345 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 13  
18:00 Ukryta prawda 
 odc. 603 - serial 
19:00 Fakty
19:25 Top of the Top 
 Festival Sopot 2018
19:30 Sport 
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! odc. 5404 
20:00 Top of the Top Sopot Festival 
2018: The Best of Sopot odc. 6, 7, 8
00:25 Sztuka zrywania - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat 

07:45 Trudne sprawy odc. 570 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 595 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 596 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 100 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 713 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 224 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 621 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 48 - serial 

14:45 Dlaczego ja? odc. 676 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3695, 

16:35 Gliniarze odc. 166 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 49 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 246 - serial

20:05 Dzień dobry, kocham Cię! 

 - komedia

22:00 To Twoja wina odc. 11 - serial

23:00 Erin Brockovich - dramat

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 08:00 Dezerterzy 08:00 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat

07:20 Makłowicz 
w podróży 16:00 Szkoła 19:30 Świat według 

Kiepskich

Profesor Oldman namawia grupę studentów do 
udziału w eksperymencie naukowym polegającym 
na zbadaniu paranormalnych sił działających 
w pewnym domu.

Jonah Hex jest łowcą nagród. Aby nie pójść do 
więzienia, podejmuje się trudnego zadania. Ma 
zatrzymać Quentina Turnbulla _ niebezpiecznego 
wywrotowca, który zbiera armię i pragnie dokonać 
secesji.

„Jonah Hex”
(2010r.) TVN 7 00:20

„Straszny fi lm II”
(2001r.) TV Puls 20:00



Piątek, 17 sierpnia 2018

06:05 Elif

05:30 Telezakupy 
06:05 Elif odc. 302 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 163 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny na arenie walki  
 wielkich kotów  - fi lm
09:05 Ranczo odc. 23 s. 2 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 88 s. 7 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 7 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda Pogoda 
12:30 Rok w zagrodzie odc. 11
12:45 Atlantyk odc. 1 - serial
13:50 Elif odc. 303 - serial
14:40 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 18 - serial
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 164 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 43
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 63 - serial
18:25 Korona królów odc. 64 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:20 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:07 Pogoda dla żeglarzy
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 20
21:35 Big Music Quiz odc. 9
22:40 Discopoland odc. 9 - serial
23:15 Bez przedawnienia - thriller
01:20 Tragiczna pomyłka - thriller

05:20 Ukryta prawda odc. 308 - serial 

06:20 Szpital odc. 380 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 99 - serial 

08:15 Dr House odc. 2 s. 5 - serial

09:15 Magda M. odc. 3 s. 4 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 655 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 100 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 554 - serial 

14:55 Szpital odc. 381 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 5  - serial

16:55 Dr House odc. 6 s. 5 - serial

18:00 Dr House odc. 7 s. 5 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 656 - serial 

20:00 Dziewczyny z drużyny IV 

 - komedia 

22:00 Wierny ogrodnik - thriller

00:40 American – horror Story: Murder  

 House odc. 3 - serial 

06:00 Spadkobiercy odc. 28, 

07:05 Turbo Fast odc. 3 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 4 - serial

08:00 Drużyna A odc. 23 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial

10:00 Na patrolu odc. 39 - serial

10:30 Na patrolu odc. 40 - serial

11:00 Drużyna A odc. 24 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial

13:00 Galileo odc. 678

14:00 Galileo odc. 679

15:00 Esmeralda odc. 101

16:00 Esmeralda odc. 102

17:00 Esmeralda odc. 103

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 418 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 419 - serial

20:00 Mistrz kierownicy ucieka 

 - komedia

22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 197 - serial

23:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 198 - serial

00:10 Pakt milczenia - horror

06:00 Kontrakt na miłość odc. 5 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 124 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 10
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 11 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 11 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 39 - serial
14:00 Zbuntowany anioł odc. 17
15:00 Zbuntowany anioł odc. 18
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 11 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 28 - serial
20:00 Kula w łeb - fi lm
21:50 Pan życia i śmierci - thriller
00:10 Spartakus: Krew i piach 
 odc. 11 - serial

08:00 Chuligan literacki odc. 92

08:30 Studio Kultura 

08:50 Słoneczny zegar - fi lm

11:00 Marszałek Piłsudski 

 odc. 6 - serial

12:05 Marszałek Piłsudski 

 odc. 7 - serial

13:05 Studio Kultura 

13:25 Tu, gdzie śpiewał Jan Kiepura

14:25 Ikony muzyki odc. 5 - serial

15:25 We dwoje  - fi lm

16:40 Prowokator - fi lm

18:20 Videofan odc. 65

18:45 W piątą stronę świata 

 odc. 7 - serial

19:40 Informacje kulturalne

20:00 Miłość - dramat

22:15 Kraina Oświeconych - fi lm

23:50 Dziennik fi lozofa odc. 149

00:05 Tu, gdzie śpiewał Jan Kiepura

06:50 Był taki dzień odc. 657
07:00 Ochotnicy Roku Dwudziestego   
 - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski - boso przez  
 świat odc. 71
08:35 Klasztory polskie odc. 9
09:20 Wojenne dziewczyny 
 odc. 7 - serial
10:05 Powstanie Warszawskie dzień po  
 dniu odc. 17
10:15 Tajemnice Państwa   
 Podziemnego odc. 3 - serial
10:45 Podróże z historią odc. 1 s. 1
11:20 Taśmy bezpieki odc. 14
11:50 Z tamtej strony Wisły - fi lm
13:00 Było, nie minęło 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 24
14:30 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 33 - serial
15:05 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 2 - serial
16:15 Zestrzelony nad Czechosłowacją  
 - fi lm
17:10 Tam, gdzie wschodzi słońce  
 odc. 1
17:40 1920. Wojna i miłość odc. 10  
 - serial
18:30 Zamość
18:55 Sensacje XX wieku odc. 74
20:00 Niecała nieprawda czyli PRL  
 w DTV odc. 33
20:35 Niezwykła broń odc. 6 - serial
21:35 Wojenne dziewczyny 
 odc. 8 - serial
22:30 Szerokie tory odc. 148
23:10 Czesław Miłosz w oczach  
 przyjaciół - fi lm
00:15 Życie Kamila Kuranta 
 odc. 4 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia
08:45 Superksięga odc. 23 s. 2 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
11:35 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 7 - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Psalm 46 dla Nepalu - fi lm
13:15 Ja głuchy Reportaż
13:40 Święty na każdy dzień
13:45 Droga do wolności Edwarda 
 Taraszkiewicza - fi lm
14:55 Słowo życia
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką do  
 Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 21 - serial
17:00 Boliwia odc. 8 - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie  
 Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… w mijającym  
 tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej na  
 Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
22:00 Ranczo nadziei - western
23:25 Jan Paweł II i cud w Kostaryce  
 - fi lm

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 699 - serial
06:55 Afryka od kuchni odc. 6 - serial
07:20 Makłowicz w podróży odc. 122
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 138
11:25 Rodzinka.pl odc. 215 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1880 - serial
12:30 Koło fortuny odc. 142 s. 3 
13:05 Cena miłości odc. 17
14:00 Coś dla Ciebie odc. 163
14:25 Makłowicz w podróży odc. 181
14:55 Postaw na milion 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 60 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 139 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 24 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1880 - serial
20:10 Fighting. Miejskie walki - fi lm
22:05 CSI: Kryminalne zagadki Las  
 Vegas odc. 308 s. 15 - serial
22:55 CSI: Kryminalne zagadki Las  
 Vegas odc. 15 s. 15 - serial
23:50 Lagardère - fi lm
02:30 Kontakt odc. 7 - serial

05:50 Mango - Telezakupy

07:00 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1000 - serial

07:50 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1002 - serial

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 9 

09:30 Szkoła odc. 345 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 603 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 13

12:30 19+ odc. 264 - serial 

13:00 19+ odc. 265 - serial 

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1003 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1005 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 4 

16:00 Szkoła odc. 346 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 14 

18:00 Ukryta prawda odc. 604 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5405

20:00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii - fi lm

23:00 Jądro Ziemi - fi lm

01:40 Kuba Wojewódzki odc. 1 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat 

07:45 Trudne sprawy odc. 571 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 597 - serial 

09:15 SuperPies odc. 10

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 101 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 714 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 225 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 622 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 49 - serial 

14:45 Dlaczego ja? odc. 677 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3696 

16:35 Gliniarze odc. 167 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 50 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 247 - serial

20:05 Festiwal Weselnych Przebojów

23:10 Umów się ze mną. 

 Take me out odc. 10

00:50 Piła II - horror

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

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

- boso przez świat

11:55 Barwy Szczęścia 16:00 Szkoła 08:45 Malanowski 
i Partnerzy

Shawn MacArthur przybywa z prowincji do Nowego 
Jorku. Zwraca na siebie uwagę człowieka, który 
proponuje mu udział w ulicznych turniejach walk. 
Niepozorny Shawn staje się gwiazdą.

Hobbitowi Bilbo i kompanii trzynastu krasnoludów 
udaje się odzyskać legendarny skarb Ereboru. 
Bogactwa Samotnej Góry kuszą nie tylko ich. Władca 
Ciemności, Sauron, wysyła legiony orków do ataku.

„Fighting. Miejskie walki”
(2009r.) TVP 2 20:10

„Hobbit: Bitwa Pięciu Armii”
(2014r.) TVN 20:00



Sobota, 18 sierpnia 2018

06:25 Sprawa dla reportera

05:45 Weterynarze z sercem 
 odc. 31 - serial
06:25 Sprawa dla reportera
07:15 Pełnosprawni sportowy 
07:45 Rok w ogrodzie
08:05 Rok w ogrodzie extra
08:25 Sekundy, które zmieniły życie  
 odc. 10
08:45 Zakochaj się w Polsce odc. 81
09:15 Studio Raban odc. 39, Program  
 redakcji katolickiej dla młodzieży 
09:45 Rodzinny ekspres odc. 43
10:10 Słodkie życie odc. 9 - serial
10:50 Janosik odc. 9 - serial
11:40 Opole na bis
12:00 Leśniczówka odc. 15 - serial
12:25 Leśniczówka odc. 16 - serial
12:50 Leśniczówka odc. 17 - serial
13:15 Leśniczówka odc. 18 - serial
13:50 Okrasa łamie przepisy odc. 102
14:20 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? odc. 31
14:40 Komisariat odc. 28 - serial 
15:15 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 12 s. 1 - serial
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 13 s. 1 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 44
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 21 
18:55 Opole na bis
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Komisarz Alex 
 odc. 142 s. 11 - serial
21:05 Gorący pościg - komedia
22:45 Naznaczony: rozdział 2 
 odc. 2 - horror
00:40 Klucz salamandry - fi lm

05:25 Ukryta prawda odc. 309 - serial 

06:40 Mango - Telezakupy 

08:45 Dr House odc. 2 s. 5 - serial

09:45 Dr House odc. 3 s. 5 - serial

10:45 Columbo odc. 6 - serial

12:25 Szczeniackie wojsko - komedia 

14:30 Złote dziecko - komedia 

16:35 Święty - fi lm

19:00 Akademia policyjna 2 - komedia 

20:50 Daję nam rok - komedia

22:55 Strefa zrzutu - fi lm

01:15 Moc magii odc. 223

06:00 Spadkobiercy odc. 29 
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 12 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 11 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 21 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 22 - serial
08:55 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 13 - serial
09:25 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 14 - serial
09:50 Turbo Fast odc. 12 - serial
10:20 Turbo Fast odc. 13 - serial
10:50 Dzielna Mysz odc. 4 - serial
11:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 415 - serial
12:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 416 - serial
14:05 STOP Drogówka odc. 179
15:05 Bajkowe Boże Narodzenie - fi lm
17:00 Domy za grube miliony 
 odc. 12 s. 1 - serial
18:00 Żona dla milionera odc. 12 
19:00 Galileo odc. 680
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 418 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 419 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 199 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 200 - serial
00:00 Mroźny wiatr - horror

06:00 Magnum odc. 11 s. 7 - serial
07:00 Taki jest świat odc. 72 s. 3
07:50 Szalone fabryki polskiej muzyki!  
 odc. 4
08:50 Szalone fabryki polskiej muzyki!  
 odc. 5 
09:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 17 - serial
10:40 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 18 - serial
11:35 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19 - serial
12:35 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20 - serial
13:30 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 21 - serial
14:30 Robinsonowie z Beverly Hills 
 - komedia 
16:10 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 1 
17:10 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 2 
18:05 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 3 
19:05 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 4 
20:00 Protektor - fi lm
21:55 Antidotum - fi lm
23:50 Straszny fi lm II - komedia 
01:35 Taki jest świat odc. 72 s. 3

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 19 - serial

09:05 Gwiazdy tamtych lat odc. 15

09:45 Pod opieką wiecznego słońca  

 - fi lm

11:45 Zazdrość i medycyna 

 - melodramat

13:35 Zemsta - komedia 

15:30 Dziewczyny do wzięcia 

 - komedia 

16:20 Wydarzenie aktualne

16:55 Czterysta batów - dramat

18:45 Daft Punk bez masek - fi lm

20:00 Trzech facetów z Teksasu 

 - komedia kryminalna 

21:45 Tony Bennett & Lady Gaga.  

 Cheek To Cheek Live!

22:50 Kaznodzieja z karabinem - fi lm

01:10 Władcy wojny - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 658
07:00 Rosja. Podróże z Jonathanem  
 Dimblebym odc. 4 - fi lm
08:05 Regiony z historią odc. 12
08:25 Podróże z historią odc. 1 s. 1
09:00 Znak orła odc. 9 - serial
09:35 Znak orła odc. 10 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 4
10:40 Blok odc. 4 - serial
11:40 Aram - fi lm
12:40 Sprint przez historię Przemysława  
 Babiarza odc. 19 
13:15 Mustang. Himalajska podróż - fi lm
14:10 Szerokie tory odc. 58
14:40 Wielka gra odc. 149 
15:40 Spór o historię odc. 179
16:25 Testament - fi lm
17:15 Zamość
17:45 Egipt odc. 6 - serial
18:45 Opowieść o Indiach odc. 4 - fi lm
19:55 Wojownicy czasu odc. 10
20:35 Kariera Nikodema Dyzmy 
 odc. 6 - serial
21:45 Arkady Fiedler - człowiek bez  
 paszportu - fi lm
22:20 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 5 - serial 
23:25 Wojna i Polska - fi lm
01:05 Pułapka - fi lm

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia
09:00 Trzeci Testament - serial
09:55 Kartka z kalendarza
10:00 Informacje dnia 
10:15 Kapłan pro-life - fi lm
10:25 Kolory świętości 
10:30 Święty na każdy dzień
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Jubileusz 50 - lecia koronacji  
 obrazu MB Świętorodzinnej
14:00 Uczeń i mistrz - fi lm
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 31
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary odc. 3 - serial
16:55 Święty na każdy dzień
17:00 Gospodarcze fi lary 
 niepodległości odc. 3
17:20 Kartka z kalendarza
17:25 Kolory świętości
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego  
 Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
 20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 8 - serial
22:50 Nigdym ja ciebie, ludu, nie  
 rzuciła - fi lm
23:45 Mój brat papież 

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 700 - serial
06:55 Rodzinka.pl 
 odc. 216 s. 11 - serial
07:20 Rodzinka.pl 
 odc. 217 s. 11 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:35 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 139 
10:55 Pogoda - fl esz odc. 260
11:00 Pociąg do podróży odc. 3 - serial 
11:05 Makłowicz w podróży odc. 182
11:40 Inteligent w armii - komedia 
14:00 Familiada 
14:30 Koło fortuny 
15:10 VIII Płocka Noc Kabaretowa
16:25 Rodzinka.pl 
 odc. 218 s. 11 - serial
16:55 Słowo na niedzielę 
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 706 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy
18:40 Postaw na milion 
19:30 Lajk! odc. 9 
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka odc. 19 
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 132
21:35 La La Poland odc. 8 
22:30 Kabaretowe przeboje lata 2015
23:30 Kabaretowe przeboje lata 2015
00:35 Teściowie - komedia

05:40 Mango - Telezakupy 

07:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 4 s. 9

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 17 

11:00 Rybki z ferajny - fi lm

12:55 Złodzieje odc. 3 s. 2 

13:35 MasterChef Junior odc. 8 s. 3 

15:05 Druga twarz odc. 5 s. 2 

16:00 Dorota inspiruje odc. 5

17:00 Zamiana żon odc. 2

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 16 

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5406, 

20:00 Sztuka zrywania - komedia

22:15 Dziewczyna mojego kumpla

 - komedia

00:30 Battleship: Bitwa o Ziemię - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat 

07:30 Koszmarny Karolek - komedia 

09:25 My3 odc. 42, i młodzieży 

09:55 Ewa gotuje odc. 295

10:30 Bitwa pod Wiedniem - dramat

13:10 Hotel Marigold - komediodramat

15:50 Joker odc. 57 

16:50 Joker odc. 58 

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 93

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 94

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 248 - serial

20:05 Festiwal Weselnych Przebojów

23:05 Przeznaczenie - thriller

01:20 Chirurdzy odc. 97 - serial

10:45 Columbo. 14:05 STOP Drogówka 09:45 Lombard. Zycie pod 
zastaw

01:10 Władcy wojny 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

14:30 Koło fortuny 07:55 Kobieta na krańcu 
świata

09:55 Ewa gotuje

Lato 1683 r. Armia Imperium Osmańskiego pod 
wodzą wezyra Kary Mustafy rozpoczyna oblężenie 
Wiednia. Po ucieczce cesarza istnienie miasta jest 
zagrożone. 12.IX.1683 r. dochodzi do decydującej 
bitwy.

Para młodych ludzi wyrusza w podróż na południe 
kraju. W pewnym momencie chłopak zjeżdża 
z trasy w boczną drogę. Gdy zapada zmrok, 
zrywa się mroźny wiatr i zaczynają pojawiać się 
tajemnicze postacie.

„Mroźny wiatr”
(2007r.) TV 4 00:00

„Bitwa pod Wiedniem”
(2012r.) Polsat 10:30



Niedziela, 19 sierpnia 2018

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3319
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko-polskie.pl 
06:35 Wojsko-polskie.pl 
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia w  
 Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Discopoland odc. 1 - serial
09:10 Ziarno odc. 672
09:45 Weterynarze z sercem 
 odc. 32 - serial
10:15 Słodkie życie odc. 10 - serial
10:45 Janosik odc. 10 - serial
11:35 Sekrety mnichów odc. 27
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański Transmisja 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:45 Tornister pełen uśmiechów
13:00 Wielka odwilż w Yellowstone  
 odc. 1 - serial
14:00 Sonda 2 odc. 85
14:30 Opole na bis
14:40 Tornister pełen uśmiechów 
15:05 Samotny miesiąc 
 miodowy- komedia
16:35 Tornister pełen uśmiechów 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium 
 powstania warszawskiego 
 odc. 45
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz odc. 10
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Pensjonat nad rozlewiskiem  
 odc. 10 - serial
21:00 Pensjonat nad rozlewiskiem  
 odc. 11 - serial
21:55 Zmierzch nad Birmą - dramat
23:50 Hardkor Disko - dramat
01:25 Gorący pościg - komedia

06:00 Spadkobiercy odc. 30

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  

 odc. 13 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 12 - serial

08:00 Tom i Jerry Show odc. 23 - serial

08:25 Dzielna Mysz odc. 5 - serial

08:45 Superpies - komedia

10:30 Galileo odc. 679

11:30 Galileo odc. 680

12:40 Cuda z nieba - dramat

14:55 Mecenas Lena Barska 

 odc. 15 - serial

15:55 Mecenas Lena Barska 

 odc. 16 - serial

16:55 Mistrz kierownicy ucieka 

 - komedia

19:00 Galileo odc. 681

20:00 Na szlaku - thriller

21:55 Skyline - fi lm

23:55 STOP Drogówka odc. 179

00:55 Zagadkowe zgony odc. 11 - serial

06:00 Skorpion odc. 15 - serial

07:40 Skorpion odc. 16 - serial

08:25 Flash odc. 5 s. 2 - serial

09:15 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Ziemia Święta odc. 8

09:50 Casper - fi lm

11:55 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm

13:10 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm

14:30 Obłędny rycerz - fi lm

17:00 Robin Hood: książę złodziei - fi lm

20:00 Człowiek w ogniu - thriller

22:55 Bóg zemsty - fi lm

00:55 Uwikłana odc. 11 s. 2 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 20 - serial

09:05 Filharmonia nad Łabą  - fi lm

10:05 Trzeci punkt widzenia odc. 248

10:40 Droga odc. 4 - serial

11:45 Trzech facetów z Teksasu 

 - komedia kryminalna

13:25 Studio Kultura - niedziela z... 

13:40 Wenecja - fi lm

15:50 Chuligan literacki odc. 93

16:25 15. Międzynarodowy 

 Konkurs Skrzypcowy im. H.  

 Wieniawskiego

  - Veriko Tchumburidze

17:05 Pomniki historii odc. 11 - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

17:40 Zakochany Molier - fi lm

19:45 Studio Kultura - niedziela z...

20:20 Danton - dramat

22:45 Scena alternatywna odc. 54

23:15 Trzeci punkt widzenia odc. 248

23:50 Na niebiosów uboczu  - fi lm

00:50 Ella Fitzgerald

06:50 Był taki dzień odc. 659
06:55 Dzikie Chiny odc. 5 - serial
08:05 Święty Augustyn odc. 3 - serial
08:50 Powstanie Warszawskie dzień po  
 dniu odc. 19
09:00 Polska i świat z historią w tle  
 odc. 60
09:20 Doktor Ewa odc. 7 - serial
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 138
10:40 Z naturą na co dzień 
 odc. 1 - serial
11:15 Z naturą na co dzień 
 odc. 2 - serial
11:50 Wszystkie kolory świata 
 odc. 18 - serial
12:55 Wielkie widowiska natury 
 odc. 5 - serial
14:00 Szerokie tory odc. 101,
14:35 Za winy niepopełnione 
 - melodramat
16:20 Wielka gra odc. 150
17:20 Ex libris 
17:45 Na kłopoty Bednarski 
 odc. 1 - serial
19:00 Niezwykła broń odc. 6 - serial
20:00 Faustyna - fi lm
21:25 Blok odc. 5 - serial
22:20 Niedziela Barabasza
22:50 Kobiela na plaży - fi lm
23:35 Mała sprawa - fi lm
00:30 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 5 - serial

08:00 Słowo życia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Gospodarcze fi lary 
 niepodległości odc. 3
08:50 Mój brat papież
09:05 Kartka z kalendarza
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 Przyroda Ziemi Świętej - fi lm
11:35 Grunt to droga 
10:40 Przyroda Ziemi Świętej - fi lm
11:35 Grunt to droga 
11:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:15 Bieg życia - fi lm
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10życzeń Program muzyczny
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie  
 Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej na  
 Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Cuda Jezusa - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej
23:30 Domek nr 6 - fi lm

05:30 Koło fortuny 
06:05 Na dobre i na złe 
 odc. 701 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1373 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
09:55 Pociąg do podróży 
 odc. 4 - serial 
10:00 Święto Przemienienia  
 Pańskiego
12:10 Winnetou i tajemnica srebrnego  
 jeziora - western
14:00 Familiada 
14:30 Koło fortuny 
15:15 Kocham Cię, Polsko! odc. 134
16:40 Kocham cię, Polsko! - kulisy  
 odc. 21
16:50 Bake off - Ale przepis 
 odc. 34 s. 4
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 707 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion 
19:30 Rodzinka.pl 
 odc. 219 s. 11 - serial
20:05 Teściowie - komedia
21:50 The Good Doctor odc. 11 - serial
22:45 The Good Doctor 
 odc. 12 - serial
23:40 Kamerdyner - dramat
02:00 Inteligent w armii - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy 

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 24 s. 2

08:25 Akademia ogrodnika odc. 24

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 18

11:00 Dorota inspiruje odc. 6 

12:00 Co za tydzień odc. 863

12:30 Efekt domina odc. 8 s. 5

13:05 Naga broń 2 1/2 - komedia 

14:55 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii - fi lm

18:00 Ugotowani odc. 9 s. 11 

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5407

20:00 Battleship: Bitwa o Ziemię - fi lm

22:45 Odważna - dramat

01:15 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 16

06:00 Nowy dzień z Polsat 

07:50 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  

 odc. 8 - serial

08:20 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  

 odc. 9 - serial

08:50 Księga dżungli - fi lm

11:10 Gęsia skórka Czarna - komedia 

13:30 Jumanji - fi lm

15:50 W rytmie serca odc. 21 - serial

16:50 W rytmie serca odc. 22 - serial

17:50 Nasz nowy dom odc. 58 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Słoneczna stacja odc. 11

20:05 Kabaret na żywo

23:05 Lawstorant - komedia 

01:25 Elizjum - fi lm

05:25 Ukryta prawda odc. 310 - serial 

06:30 Mango - Telezakupy 

09:35 Dr House odc. 5 s. 5 - serial

10:35 Columbo odc. 7 - serial

12:10 Columbo odc. 1 - serial

14:10 Dziewczyny z drużyny IV - komedia 

16:10 Beethoven V - fi lm

18:20 Akademia policyjna 2 - komedia 

20:00 Lara Croft: Tomb Raider - fi lm

22:10 Daję nam rok - komedia

00:15 Lucyfer odc. 6 - serial

10:35 Columbo 10:30 Galileo

09:15 Wojciech Cejrowski. 
Boso

10:40 Droga 10:10 Okrasa łamie 
przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 07:50 Jeźdźcy smoków

W starym domu zadomowili się sympatyczny duszek 
Kacper i jego trzej wujowie. Kacper, który marzy 
o zdobyciu przyjaciół, podsuwa właścicielce budynku 
pomysł sprowadzenia specjalisty od duchów.

Na Ziemi pojawia się pięć obiektów z obcej 
cywilizacji. Przybysze niszczą dwa z trzech 
niszczycieli patrolowych. Alex Hopper musi 
podjąć walkę z wrogiem i powstrzymać go przed 
ściągnięciem posiłków.

„Battleship: Bitwa o Ziemię”
(2012r.) TVN 20:00

„Casper”
(1995r.) TV Puls 09:50



Poniedziałek, 20 sierpnia 2018

06:05 Elif

05:30 Telezakupy 
06:05 Elif odc. 303 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 164 - serial
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm! 
09:05 Ranczo odc. 24 s. 2 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 89 s. 7 - serial
11:00 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 8 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:45 Wielka odwilż w Yellowstone 
 odc. 1 - serial
13:50 Elif odc. 304 - serial
14:40 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Komisariat odc. 29 - serial 
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem 
 - Murad IV odc. 165 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 20
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 65 - serial
18:25 Korona królów odc. 66 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 19 - serial
21:00 Rolnik szuka żony odc. 8 s. 4 
22:00 Midnight Sun odc. 6 - serial
23:05 Bez tożsamości odc. 10 - serial
23:50 Mały maratończyk - fi lm
01:00 Zmierzch nad Birmą - dramat

05:20 Ukryta prawda odc. 311 - serial 

06:20 Szpital odc. 381 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 100 - serial 

08:15 Dr House odc. 6 s. 5 - serial

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

10:15 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 656 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 101 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 555 - serial 

14:55 Szpital odc. 382 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 5 - serial

16:55 Dr House odc. 8 s. 5 - serial

18:00 Dr House odc. 9 s. 5 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 657 - serial 

20:00 Strefa zrzutu - fi lm

22:10 Porzucona - thriller

00:20 American – Horror Story: Murder  

 House odc. 3 - serial 

06:00 Spadkobiercy odc. 31
07:05 Turbo Fast odc. 4 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 5 - serial
08:00 Drużyna A odc. 24 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial
10:00 Na patrolu odc. 11 - serial
10:30 Na patrolu odc. 12 - serial
11:00 Drużyna A odc. 25 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 113 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 138
15:00 Esmeralda odc. 104
16:00 Esmeralda odc. 105
17:00 Esmeralda odc. 106
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 419 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 420 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 201 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 4 - serial
22:00 Galileo odc. 680
23:00 Galileo odc. 681
00:00 Policyjny cyborg III - thriller
02:00 Tak czy nie

06:00 Kontrakt na miłość odc. 6 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 125 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 11
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 11 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 11 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40 s. 2 - serial
14:00 Zbuntowany anioł odc. 19
15:00 Zbuntowany anioł odc. 20
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 11 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30 - serial
20:00 Skaza - fi lm
22:05 Protektor - fi lm
00:00 Serenity - fi lm
02:35 Taki jest świat odc. 72 s. 3

08:00 Sekrety skrzypiec 

 odc. 3 - serial

08:30 Rzecz Polska odc. 5

08:55 Prowokator - fi lm

10:30 Na krakowskim trakcie - fi lm

11:00 Marszałek Piłsudski 

 odc. 8 - serial

12:05 Odejścia, powroty odc. 1 - fi lm

13:15 Wielki Tydzień - dramat

15:05 Kaprysy Łazarza - komedia 

16:05 Inny świat Strynkiewiczów

16:35 Gdy zaczynaliśmy odc. 1

16:55 Mareczku, podaj mi pióro 

 - komedia 

18:40 W piątą stronę świata 

 odc. 8 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Krótki fi lm o zabijaniu - dramat

21:35 Citizenfour - fi lm

23:35 Którędy po sztukę odc. 58

23:40 Videofan odc. 68

00:00 Dziennik fi lozofa odc. 130

00:15 Witamy w latach 80. 

 odc. 6 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 660
07:00 Zestrzelony nad Czechosłowacją  
 - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 72
08:35 Tańczący z naturą 
 odc. 26 s. 2 - serial
09:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 8 - serial
10:10 Mustang. Himalajska podróż - fi lm
11:10 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 32
11:45 Sauna - komedia 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 74
14:25 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 12 - serial
14:55 Spór o historię odc. 104
15:35 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 20
15:45 Wielkie widowiska natury 
 odc. 5 - serial
16:50 Ex libris 
17:15 Flesz historii 
17:40 1920. Wojna i miłość 
 odc. 11 - serial
18:45 Sensacje XX wieku odc. 169
19:20 Sensacje XX wieku odc. 170
19:55 Chłopcy po co tu przyszliście  
 - fi lm
20:30 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial
21:30 Wojenne dziewczyny 
 odc. 9 - serial
22:40 Czy musieli zginąć? - fi lm
23:25 Andrew Marr: Historia świata 
 odc. 3 - serial
00:25 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 4 - fi lm

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
11:35 Młodzi światu
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Święty Franciszek i brat Bernard   
 - fi lm
12:55 Urodziny w Oświęcimiu - fi lm
13:35życzeń Program muzyczny
14:25 Guadalupe - żywy obraz - fi lm
15:20 Moje leczenie wodą - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
17:30 Spotkanie Rodziny 
 Radia Maryja w sanktuarium 
 MB Fatimskiej w Zakopanem
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 87 - serial
23:00 Ojciec McGivney - fi lm

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 702 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 151
07:20 Makłowicz w podróży odc. 183
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 140
11:25 Rodzinka.pl odc. 220 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1880 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 18
13:55 Kolumbowie odc. 2 - serial
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 38
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 61 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 140 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 25 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1880 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1881 - serial
20:45 Miłość na wybiegu - komedia
22:35 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 3 - serial
00:35 Ofi cerowie odc. 6 - serial

05:45 Uwaga! odc. 5407

06:10 Mango - Telezakupy 

07:25 Agent - gwiazdy odc. 12 s. 3 

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 9 

09:30 Szkoła odc. 346 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 604 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 14

12:30 19+ odc. 266 - serial 

13:00 19+ odc. 267 - serial 

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1006 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1007 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 5 

16:00 Szkoła odc. 347 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 15,  

18:00 Ukryta prawda odc. 605 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5408, 

20:10 Doradca smaku kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2730 - serial

20:55 Milionerzy odc. 104

21:30 Zamiana żon odc. 4 

22:30 Walkiria - dramat

01:00 Co za tydzień odc. 863

06:00 Nowy dzień z Polsat 

07:45 Trudne sprawy odc. 752 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 598 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 599 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 102 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 715 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 226 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 623 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 50 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 798 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3697

16:35 Gliniarze odc. 168 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 51 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 249 - serial

20:10 Elizjum - fi lm

22:40 Snajper: Dziedzictwo - thriller

00:45 Bad Boys - komedia

14:55 Szpital 15:00 Esmeralda 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:55 Prowokator 13:25 Sensacje XX wieku

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

Samotny terrorysta zabija wysokich rangą ofi cerów. 
Kiedy sierżant Brandon Beckett dostaje informację, 
że zabity został jego ojciec, Thomas Beckett, żądny 
zemsty wkracza do akcji, by ująć sprawcę.

Po wyjściu z więzienia John stara się wrócić 
do społeczeństwa. Aby odkupić winy, pomaga 
rodzinie mężczyzny, którego zabił. Pewnego 
dnia otrzymuje propozycję wzięcia udziału 
w nielegalnych walkach.

„Skaza”
(2009r.) TV Puls 20:00

„Snajper: Dziedzictwo”
(2014r.) Polsat 22:40



Wtorek, 21 sierpnia 2018

13:50 Elif

05:30 Telezakupy 
06:05 Elif odc. 304 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 165 - serial
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm! 
09:05 Ranczo odc. 25 s. 2 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 90 s. 7 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 9 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda 
12:45 Atlantyk odc. 2 - serial
13:50 Elif odc. 305 - serial
14:40 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 19 - serial
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 166 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 21
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 67 - serial
18:25 Korona królów odc. 68 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 20 - serial
21:00 Rolnik szuka żony odc. 9 s. 4 
22:00 Midnight Sun odc. 7 - serial
23:05 S.W.A.T. - jednostka specjalna  
 odc. 19 - serial
23:55 kryminalny 997 odc. 17
23:55 kryminalny 997 odc. 17
00:45 Daleko od siebie  - dramat

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1149 - serial 

06:20 Szpital odc. 382 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 101 - serial 

08:15 Dr House odc. 7 s. 5 - serial

09:15 Magda M. odc. 5 s. 4 - serial

10:15 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 657 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 102 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 556 - serial 

14:55 Szpital odc. 383 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 5  - serial

16:55 Dr House odc. 10 s. 5 - serial

18:00 Dr House odc. 11 s. 5 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 658 - serial 

20:00 Incydent - thriller

22:05 Wydział wewnętrzny - thriller

00:25 Masters of Sex 

 odc. 12 s. 2 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 32

07:05 Turbo Fast odc. 5 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 6 - serial

08:00 Drużyna A odc. 25 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial

10:00 Na patrolu odc. 14 - serial

10:30 Na patrolu odc. 15 - serial

11:00 Drużyna A odc. 1 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 114 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 139

15:00 Esmeralda odc. 107

16:00 Esmeralda odc. 108

17:00 Esmeralda odc. 109

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 420 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 421 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 202 - serial

21:00 Martwa rzeka - thriller

22:55 Bez reguł - thriller

01:00 STOP Drogówka odc. 179

06:00 Kontrakt na miłość odc. 7 s. 2

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 126 - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 12

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 28 - serial

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 3 s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 5 s. 11 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 6 s. 11 - serial

14:00 Zbuntowany anioł odc. 21

15:00 Zbuntowany anioł odc. 22

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 7 s. 11 - serial

17:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 8 s. 11 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 31 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 32 - serial

20:00 Antidotum - fi lm

21:55 Człowiek w ogniu - thriller

00:50 Ten niezręczny moment 

 - komedia

08:00 Wydarzenie aktualne
08:35 Informacje kulturalne 
08:55 Mareczku, podaj mi pióro 
 - komedia
10:35 Zuzanna - fi lm
11:00 Odejścia, powroty odc. 2 - fi lm
12:05 Odejścia, powroty odc. 3 - fi lm
12:55 Studio Kultura 
 - rozmowy odc. 1261
13:20 Pamiętnik znaleziony w garbie  
 - dramat
15:15 Pod wiatr nie popłynie słodki  
 zapach kwiatów - fi lm
15:40 Spotkania z profesorem Zinem  
 odc. 84
16:05 Moje książki odc. 2
16:40 Jańcio Wodnik - dramat
18:35 Szaleństwo Majki Skowron 
 odc. 1 - serial
19:05 Szaleństwo Majki Skowron 
 odc. 2 - serial
19:40 Studio Kultura 
20:00 Tylko kochankowie przeżyją 
 - horror
22:05 Dziennik fi lozofa odc. 131
22:20 O dwóch takich, co nic nie ukradli  
 - komedia 
23:55 Uwikłani  - fi lm
00:55 Legendy rocka odc. 44 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 661
07:00 Film dokumentalny - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 73
08:35 Tańczący z naturą 
 odc. 27 s. 2 - serial
09:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 9 - serial
10:05 Tam, gdzie wschodzi słońce  
 odc. 1
10:35 Sen o Warszawie - fi lm
12:35 Wojownicy czasu odc. 10
13:10 Było, nie minęło 
13:40 Sensacje XX wieku odc. 169
14:10 Sensacje XX wieku odc. 170
14:45 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 48 - serial
15:15 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial
16:15 Praski sierpień Wojska Polskiego   
 - fi lm
16:50 Polska i świat z historią w tle  
 odc. 115
17:15 Życie po radziecku odc. 4 - serial
17:50 1920. Wojna i miłość 
 odc. 12 - serial
18:35 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 21
18:50 Sensacje XX wieku odc. 162
19:20 Sensacje XX wieku odc. 163
19:55 Było, nie minęło 
20:30 Tajemnice początków Polski 
 odc. 5 - serial
21:35 Wojenne dziewczyny 
 odc. 10 - serial
22:35 Diabelne szczęście - fi lm
23:35 We mgle - dramat
01:50 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 73

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
11:45 Bezpieczeństwo na drodze odc. 6
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Grunt to droga 
12:35 Claret Gospel
13:50 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 87 - serial
14:50 Joanna d’Arc - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce   
 ekonomiczny
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Piękna i Bestia - fi lm
23:30 Serce Afryki - fi lm

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 703 - serial
07:00 Zaproszeni do przemiany
07:20 Makłowicz w podróży odc. 107
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie
  - ekstra odc. 141
11:25 Rodzinka.pl odc. 221 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1881 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 19
13:55 Kolumbowie odc. 3 - serial
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 39
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 62 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 141 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 26 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1881 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1882 - serial
20:45 Mordercze starcie - fi lm
22:25 Miłość na wybiegu - - komedia
00:05 Paradoks odc. 3 - serial

05:35 Mango - Telezakupy 
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1006 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1007 - serial
08:20 Doradca smaku kulinarny 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 9 
09:30 Szkoła odc. 347 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 605 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 15
12:30 19+ odc. 268 - serial 
13:00 19+ odc. 269 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1008 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1009 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 5 
16:00 Szkoła odc. 348 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 16,  
 17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 16
18:00 Ukryta prawda odc. 606 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5409
20:10 Doradca smaku kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2731 - serial
20:55 Milionerzy odc. 105
21:30 Bez twarzy - thriller
00:15 Kuba Wojewódzki odc. 8 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat 

07:45 Trudne sprawy odc. 753 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 600 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 601 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 103 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 716 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 227 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 624 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 51 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 799 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3698

16:35 Gliniarze odc. 169 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 52 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 250 - serial

20:10 Bad Boys - komedia sensacyjna

22:45 Pewnego razu w Meksyku:  

 Desperado II - fi lm

01:00 Kogel-mogel - komedia 

06:20 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

18:35 Szaleństwo Majki 
Skowron

08:00 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat 

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

Jeff  wraz z żoną Amy wyrusza z Massachusetts do 
San Diego w Kalifornii. Podróżując przez pustynię 
jeepem, małżonkowie przeżywają niebezpieczną 
przygodę.

Marcus i Mike należą do tajnego wydziału 
antynarkotykowego policji. W dzień po przejęciu 
heroiny o wartości 100 mln dolarów, przydarza 
im się wpadka: heroina zostaje skradziona 
z posterunku.

„Bad Boys”
(1995r.) Polsat 20:10

„Incydent”
(1997r.) TVN 7 20:00



Środa, 22 sierpnia 2018

16:40 Leśniczówka

05:30 Telezakupy 
06:05 Elif odc. 305 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 166 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm! 
9:05 Ranczo odc. 26 s. 2 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 91 s. 7 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 10 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda
12:30 Magazyn rolniczy
12:45 Atlantyk odc. 3 - serial
13:50 Elif odc. 306 - serial
14:40 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 20 - serial
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 167 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium 
 powstania warszawskiego 
 odc. 22
17:18 Pogoda
17:35 Memoriał Kamili Skolimowskiej 
 w Chorzowie Lekkoatletyka
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 21 - serial
21:00 Korzenie odc. 5 - serial 
21:55 Korzenie odc. 6 - serial 
22:55 S.W.A.T. - jednostka specjalna  
 odc. 20 - serial
23:50 Made in USSR - fi lm
00:55 Deborah - dramat

05:20 Ukryta prawda odc. 312 - serial 

06:20 Szpital odc. 383 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 102 - serial 

08:15 Dr House odc. 8 s. 5 - serial

09:15 Magda M. odc. 6 s. 4 - serial

10:15 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 658 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 103 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 557 - serial 

14:55 Szpital odc. 384 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 5 - serial

16:55 Dr House odc. 12 s. 5 - serial

18:00 Dr House odc. 13 s. 5 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 659 - serial 

20:00 Raport mniejszości - fi lm

23:05 Olimp odc. 13 - serial

00:05 Nebraska - komediodramat

06:00 Spadkobiercy odc. 33

07:05 Turbo Fast odc. 6 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 7 - serial

08:00 Drużyna A odc. 1 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial

10:00 Na patrolu odc. 16 - serial

10:30 Na patrolu odc. 17 - serial

11:00 Drużyna A odc. 2 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 115 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 140

15:00 Esmeralda odc. 110

16:00 Esmeralda odc. 111

17:00 Esmeralda odc. 112

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 421 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 422 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 203 - serial

21:00 Uliczny wojownik - pięść zabójcy  

 - fi lm

23:10 Wezwanie - thriller

01:25 Tuż przed tragedią odc. 2 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 8 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 127 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 13
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 11 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 11 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 s. 2 - serial
14:00 Zbuntowany anioł odc. 23
15:00 Zbuntowany anioł odc. 24
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 11 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 33 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 34 - serial
20:00 W szczękach rekina - horror
21:55 Spartakus: Krew i piach 
 odc. 13 - serial
23:00 Spartakus: Bogowie areny 
 odc. 14 - serial
00:05 Wikingowie odc. 6 s. 4 - serial

08:00 Szlakiem Kolberga odc. 12

08:30 Studio Kultura 

08:45 Jańcio Wodnik - dramat

10:35 Strojenie instrumentów - fi lm

11:00 Trzecia granica odc. 1 - serial

12:10 Trzecia granica odc. 2 - serial

13:10 Studio Kultura 

13:30 Alicja Musical 

15:10 Z archiwum i pamięci

15:35 Z archiwum i pamięci

16:35 Cwał - komedia 

18:30 Szaleństwo Majki Skowron 

 odc. 3 - serial

19:05 Szaleństwo Majki Skowron 

 odc. 4 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 2

20:05 Pół żartem, pół serio - komedia 

22:15 Dziennik fi lozofa odc. 132

22:25 Wesele w Sorrento - komedia

00:30 Eugeniusz Bodo 

 - za winy niepopełnione  - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 662
07:00 Praski sierpień Wojska Polskiego  
 - fi lm
07:30 Polska i świat z historią w tle  
 odc. 115
08:00 Wojciech Cejrowski - boso przez  
 świat odc. 74
08:35 Tańczący z naturą 
 odc. 28 s. 2 - serial
09:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 10 - serial
09:55 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 22
10:20 Z naturą na co dzień 
 odc. 1 - serial
10:50 Z naturą na co dzień 
 odc. 2 - serial
11:30 Spór o historię odc. 15
12:10 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 3 - serial
13:10 Było, nie minęło 
13:40 Sensacje XX wieku odc. 162
14:10 Sensacje XX wieku odc. 163
14:40 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 49 - serial
15:15 Diabelne szczęście - fi lm
16:10 Piasek w tryby. Jastrzębie ‘88  
 - fi lm
17:15 Tajemnice Państwa Podziemnego  
 odc. 4 - serial
17:45 1920. Wojna i miłość odc. 13  
 - serial
18:40 Sensacje XX wieku odc. 172
19:20 Sensacje XX wieku odc. 177
19:55 Było, nie minęło 
20:30 Nowy Jedwabny Szlak 
 odc. 3 - serial
21:35 Wojenne dziewczyny 
 odc. 11 - serial
22:30 Za Polskę Naszą i Waszą
23:30 Katyń - dramat
01:40 Wojciech Cejrowski - boso przez  
 świat odc. 74

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia
08:45 Każdy maluch to potrafi 
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca  
 Świętego Franciszka 
 z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 9 - serial
11:15 Wenezuela - San Félix
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Matka Teresa - fi lm
13:55 Geniusz stworzenia  - fi lm
15:10 Chłopcy z Namugongo  - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie owy
16:30 Syria - z serca pustyni
16:45 Chingola  - fi lm
16:55 Kartka z kalendarza - Powstanie  
 Warszawskie 
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 Monster Trucków 
 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 704 - serial
07:00 Synagoga Postępowa
07:20 Makłowicz w podróży odc. 108
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 142
11:25 Rodzinka.pl odc. 222 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1882 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 20
13:55 Kolumbowie odc. 4 - serial
15:00 Bake off - Ale ciacho! odc. 40
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada Teleturniej
17:10 Czarna perła odc. 63 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 142 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 27 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1882 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1883 - serial
20:45 Prada albo nic - komedia
22:40 Mordercze starcie - fi lm
00:20 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 3 - serial

05:35 Mango - Telezakupy 
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1008 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1009 - serial
08:20 Doradca smaku kulinarny 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 9 
09:30 Szkoła odc. 348 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 606 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 16
12:30 19+ odc. 270 - serial 
13:00 19+ odc. 271 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1010 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1013 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 5 
16:00 Szkoła odc. 349 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 17
18:00 Ukryta prawda odc. 607 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5410
20:10 Doradca smaku kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2732 - serial
20:55 Milionerzy odc. 106
21:30 Wrogowie publiczni - dramat
00:20 Pacifi c Rim - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat 
07:45 Trudne sprawy odc. 754 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 602 - serial 
09:15 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 603 - serial 
09:45 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 104 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 717 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 228 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 625 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 52 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 800 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3699, 
16:35 Gliniarze odc. 170 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 53 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 53 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 251 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 527 - serial
20:40 Kogel-mogel - komedia
22:55 Czy leci z nami pilot? - komedia 
00:50 Słaba płeć? - komedia 

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci

06:00 Kontrakt na miłość 18:30 Szaleństwo Majki 
Sowron

18:40 Sensacje XX wieku

07:20 Makłowicz 
w podróży

06:50 W-11 - wydział 
śledczy

19:30 Świat według 
Kiepskich

Rok 2054. Dzięki specjalnej technice policja 
zatrzymuje przestępców, zanim popełnią 
zbrodnię. Policjant, który został oskarżony o takie 
zabójstwo, musi dowiedzieć się, co kryje się za 
oskarżeniem.

Stany Zjednoczone, rok 1933. John Dillinger 
i jego kompani dokonują serii napadów na banki. 
Są nieuchwytni, a policja jest bezsilna. Złapanie 
Dillingera staje się głównym celem agenta FBI 
Purvisa.

„Raport mniejszości”
(2002r.) TVN 7 20:00

„Wrogowie publiczni”
(2009r.) TVN 21:30
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Ciasto francuskie 
z bitą śmietaną i truskawkami

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu.
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Składniki: 
1 opakowanie ciasta francuskiego
300 ml śmietany kremówki 30%
500 g truskawek
150 g cukru pudru

Sposób wykonania:

Ciasto francuskie rozwałkuj w kształt 
prostokąta i piecz na złoty kolor. Po upiecze-
niu zostaw do ostygnięcia. Śmietanę ubij na 
sztywno, dodaj do niej połowę zmiksowanych 
truskawek i odstaw na 30 minut do lodówki. 
Upieczone ciasto podziel na 2 części. Na jedną 
nałóż ubitą śmietanę z truskawkami. Następ-
nie drugą część ciasta ułóż na pierwszej. Goto-
we ciasto udekoruj pozostałymi truskawkami 
i cukrem pudrem.

Smacznego!
Julia Rajca
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– Warto zwracać uwagę, m.in. 
na to, jakie dane zbierają aplikacje 
i na co się godzimy przy ich ściąga-
niu – przestrzega dr Edyta Biela-
k-Jomaa, prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. Przyłączając 
się jak co roku do organizowanej 
przez Urząd Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów akcji „Przed 
wakacjami – co warto wiedzieć?”, 
prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych radzi jednocześnie, 
by podczas wakacji poświęcić czas 
na dokonanie przeglądu zainsta-
lowanego oprogramowania pod 
kątem ochrony prywatności.

Telefon komórkowy czy 
smartwatch to dziś narzędzia, 
które oferują nam wiele uży-
tecznych funkcji. Służą nie tylko 
komunikacji, ale dzięki zainstalo-
wanym na nich aplikacjom także 
rozrywce, ułatwiają załatwienie 
codziennych spraw, poruszanie 
się, wspomagają aktywność fi-
zyczną. Te z pozoru niewinne 
gadżety, niekiedy – czego nie za-
wsze jesteśmy świadomi – zbie-
rają o nas bardzo dużo informacji, 
które bywają zbędne do świadcze-
nia usługi, z której korzystamy. 
Tymczasem tak być nie powinno, 
zwłaszcza teraz, gdy do przetwa-
rzania danych osobowych zasto-
sowanie mają przepisy RODO, 
czyli unijnego ogólnego rozpo-
rządzenia o ochronie danych.

Sprawdzaj, czy i jak jest do-
pełniany obowiązek informacyj-
ny

Zawsze, gdy instalujemy apli-
kacje, do działania których nie-
zbędne jest przetwarzanie danych 
osobowych, podmiot, który jest 
ich administratorem, powinien 

spełnić wobec nas obowiązek in-
formacyjny. RODO zobowiązuje 
go, by dokonywał tego w sposób 
przejrzysty i zrozumiały, w zwię-
złej formie, jasnym i prostym języ-
kiem. To bardzo ważne zwłaszcza 
wówczas, gdy podstawą zbierania 
i wykorzystywania danych jest 
nasza zgoda. Żeby uznać ją za 
prawidłową, musi być wyrażona 
dobrowolnie, a my musimy mieć 
świadomość, na co dokładnie się 
godzimy.

Warto pamiętać, że zgodnie 
z RODO powinniśmy zostać po-
informowani o danych kontak-
towych administratora, a także 
inspektora ochrony danych (o ile 
jest wyznaczony). Przepisy wy-
magają, byśmy otrzymali infor-
macje o podstawie prawnej, na 
jakiej przetwarzane są nasze dane 
oraz o celach, dla których jest to 
robione czy o fakcie profilowa-
nia. Jeżeli nasze dane są przeka-
zywane innym podmiotom, to 
również o tym musimy być po-
informowani. Tak samo jak o ich 
przesyłaniu do państw trzecich. 
RODO zobowiązuje też do infor-
mowania o tym, jak długo dane 
będą w określonym przypadku 
przetwarzane. Administrator 
musi poinformować nas również 
o naszych uprawieniach, takich 
jak prawo: dostępu do danych 
osobowych, sprostowania, usu-
nięcia, ograniczenia przetwarza-
nia, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także o prawie 
do przenoszenia danych. A jeże-
li przetwarzanie odbywa się na 
podstawie udzielonej zgody, to 
również o prawie do jej cofnięcia 
w dowolnym momencie. Powin-

niśmy również otrzymać infor-
macje o prawie wniesienia skar-
gi do organu nadzorczego, czyli 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.

Zatem przy ściąganiu aplika-
cji warto zwrócić uwagę, jak ich 
twórcy i dostawcy wywiązują się 
z tego obowiązku, jak formułują 
klauzule zgód i polityki prywat-
ności.

To tym bardziej istotne, że 
często instalacja aplikacji jest 
równoznaczna z akceptacją poli-
tyki prywatności, do treści której 
prowadzi osobny link. Nie każdy 
w niego klika, a gdy już to zrobi, 
to widząc dużo tekstu na ekranie 
małego telefonu, po prostu go nie 
czyta. To błąd. Można bowiem 
nieopatrznie wyrazić zgodę na 
coś, na co nie chcemy się godzić. 

Zwracaj uwagę, do jakich 
danych i funkcji telefonu chce 
mieć dostęp aplikacja

Zanim zainstalujemy w swo-
im telefonie jakąkolwiek nową 
aplikację, warto dokładnie prze-
analizować, do jakich danych 
i funkcji naszego urządzenia chcą 
mieć one dostęp. Przykładowo 
niektóre aplikacje domagają się 
dostępu do: informacji o naszej 
lokalizacji, zdjęć, kontaktów czy 
dokumentów. Warto zastanowić 
się, jaki jest cel takiego działania 
i wybierać te aplikacje, które naj-
mniej ingerują w naszą prywat-
ność.

Czasami dostęp do pewnych 
danych może być niezbędny do 
tego, by aplikacja spełniała swoją 
rolę. O ile to zrozumiałe, że np. 
mapy chcą mieć dostęp do naszej 
geolokalizacji, o tyle dane te są 

zbędne w przypadku korzystania 
z gry czy aplikacji biurowej.

RODO duży nacisk kładzie na 
to, by administratorzy danych 
nie przetwarzali więcej danych 
niż jest to niezbędne dla osią-
gnięcia konkretnego celu (zasada 
minimalizacji danych). Aplikacja, 
z której korzystasz, nie powinna 
pozyskiwać więcej danych, niż te, 
które są niezbędne do jej prawi-
dłowego działania.

Pamiętaj, że tylko świadoma 
zgoda jest ważna i powinieneś 
móc ją wycofać w każdej chwili 

Za korzystanie z wielu „dar-
mowych” aplikacji „płacimy” na-
szymi danymi, godząc się na ich 
wykorzystanie do różnych celów, 
najczęściej marketingowych. Na 
tej podstawie trafiają one niekie-
dy do wielu różnych podmiotów. 
Z tego też powodu na ekranie 
naszych urządzeń wyświetlają się 
nam spersonalizowane reklamy.

Zanim zainstalujemy aplika-
cje, warto więc sprawdzić, na co 
dokładnie się godzimy i czy swoją 
zgodę możemy wycofać równie 
łatwo, jak jej udzielaliśmy. Ta-
kie nasze prawo wynika bowiem 
wprost z RODO.

Co istotne, jeśli usługi spo-
łeczeństwa informacyjnego są 
oferowane bezpośrednio dziecku 
(gry, aplikacje edukacyjne, usłu-
gi streamingowe kierowane do 
dzieci), to do osiągnięcia przez nie 
16 lat, zgodę na przetwarzanie ich 
danych musi wyrazić lub zaak-
ceptować rodzic albo inna osoba 
sprawująca władzę rodzicielską 
lub opiekę nad dzieckiem. Warto 
podkreślić, że co do zasady RODO 
duży nacisk kładzie na ochro-

nę dzieci, które nie zawsze mają 
świadomość swoich praw i zagro-
żeń związanych z prywatnością. 

Uważaj, bo aplikacje służące 
rozrywce mogą uszczuplić twoje 
konto

Szczególną ostrożność warto 
zachować, korzystając z aplikacji 
służących rozrywce, jak np. gry 
i odtwarzacze filmów oraz muzy-
ki. Nie zawsze, gdy gra jest dar-
mowa, zdajemy sobie sprawę, że 
jej dodatkowe elementy, jak np. 
jej rozszerzenia, dodatkowe po-
jazdy w grach czy ich ulepszenia, 
lepsze uzbrojenie dla bohatera, 
są płatne. A jeśli gra jest połą-
czona z numerem naszej karty 
kredytowej czy płatniczej, a my 
nieopatrznie z takich dodatków 
skorzystamy, to automatycznie 
obciążymy nasze konto niepla-
nowanymi, niechcianymi wydat-
kami.

Należy zwrócić uwagę, czy 
sklep z aplikacjami, z którego ko-
rzysta telefon, nie jest połączony 
z kartą płatniczą lub kredytową. 
Jeśli tak, wówczas należy bacznie 
zwracać uwagę na to, co insta-
lujemy. Wybierając nieopatrznie 
płatne aplikacje, system, który je 
instaluje, uprzedzając nas o płat-
ności, obciąży naszą kartę od-
powiednią kwotą. Taka sytuacja 
często ma miejsce przy instala-
cji gier, których spora część jest 
płatna. Ponadto część z nich ma 
dostęp do naszej karty płatniczej 
połączonej ze sklepem i może 
wówczas ją obciążyć należnością 
za korzystanie z płatnych dodat-
ków do gry. Gdy zdecydujemy się 
na takie zakupy, należy zwracać 
uwagę na warunki zakupu, w któ-

Zadbaj, by telefon był przyjacielem,
a nie szpiegiem

TECHNOLOGIE  Podczas wakacji częściej niż zazwyczaj korzystamy z różnego rodzaju aplikacji, które 
mogą być nam pomocne w podróży czy uprawianiu sportu. Jeśli jednak instalując je nie zachowamy na-
leżytej ostrożności, nasz telefon lub smartwatch z przyjaciela łatwo może stać się szpiegiem
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zie naszych sportowych wyczy-
nów i ustaleniu programów pod 
cele sportowe, które chcemy 
osiągnąć.

Jeżeli nie zmienimy ustawień 
domyślnych tego typu aplikacji, 
w wielu przypadkach inni użyt-
kownicy mogą na bieżąco śledzić 
nasze poczynania i ich wyniki. 
Taka funkcjonalność bywa nie-
kiedy niebezpieczna, bo zdradza, 
gdzie w danym momencie jeste-
śmy.

Warto więc zastanowić się, 
jak bardzo chcemy pozbawiać się 
swojej prywatności. Czy po za-
kończonym treningu, wędrówce 
lub spływie kajakowym, chcemy 
w mediach społecznościowych 
dzielić się informacjami o tym, 
gdzie i kiedy trenowaliśmy, w ja-
kim tempie biegliśmy lub płynę-
liśmy i jakie mieliśmy przy tym 
tętno? O ile dla znajomych taka 
informacja jest tylko ciekawost-
ką, o tyle dla osoby o nieprzyja-
znych zamiarach, np. złodzieja – 
jeśli nasze posty są dostępne dla 
wszystkich odwiedzających – to 
cenna informacja np. o tym, że 
nie ma nas w domu.

Poza tym na podstawie tego 
typu informacji można ustalić, 
jak często bywamy na basenie 
bądź w klubie fitness, a także 
pośrednio ustalić dane na te-
mat naszego stanu zdrowia – co 
np. dla firm ubezpieczeniowych 
może być bardzo cenną informa-
cją.

Świadome korzystanie z ta-
kich udogodnień jest bardzo 
ważne. Przestrogą może być gło-

śne w ostatnim czasie zdarzenie 
polegające na tym, że żołnierze, 
którzy w mediach społeczno-
ściowych upublicznili dane ze 
swoich treningów biegowych, 
nieopatrznie ujawnili informacje 
o tajnych bazach wojskowych, na 
terenie których ćwiczyli. Jest to 
sytuacja nietypowa, jednak od-
zwierciedlająca, jak potencjalnie 
istotny wpływ nie tylko na nasze 
bezpieczeństwo może mieć pu-
blikacja takich informacji.

Wprawdzie zgodnie z RODO, 
nasza prywatność powinna być 
domyślnie, automatycznie, chro-
niona w najwyższym stopniu, 
jednak w praktyce bywa różnie. 
Warto więc dokładnie zapoznać 
się z ustawieniami domyślnymi 
tego typu aplikacji, byśmy wbrew 
naszej woli nie udostępnili zbyt 
dużo informacji na swój temat.

Świadomie korzystaj ze 
smartwatcha, który może wie-
dzieć więcej niż telefon

Coraz popularniejsze stają 
się smartwatche, czyli zegarki, 
które nie tylko pokazują godzinę, 
datę lub mają stoper. Są niemal 
jak miniaturowy smartphone. 
Pozwalają robić zdjęcia, odbie-
rać rozmowy telefoniczne i ko-
munikują się przy tym z naszym 
telefonem. W połączeniu z nim 
mogą być z jednej strony atrak-
cyjnym gadżetem, ale i źródłem 
bogatej wiedzy o nas i naszej ak-
tywności.

Podobnie jak zegarki sporto-
we, niektóre smartwatche mogą 
mierzyć nasze kroki, a także tęt-
no i to cały czas, niezależnie od 

tego, czy ćwiczymy, czy pracu-
jemy, czy odpoczywamy. W ten 
sposób mogą gromadzić infor-
macje o tym, jak aktywni jeste-
śmy w ciągu dnia, kiedy śpimy 
itp.

Warto mieć na uwadze to, 
że rejestrowane w tych urządze-
niach dane o naszej aktywności 
mogą być niewłaściwie prze-
twarzane, np. przekazywane in-
nym podmiotom, na co wskazał 
norweski urząd zajmujący się 
ochroną konsumentów. W jed-
nym z raportów zwrócił uwagę, 
że niektórzy producenci smar-
twatchów przetwarzali dane 
w chmurze, która znajdowała się 
w Chinach i nie gwarantowała 
odpowiedniego poziomu zabez-
pieczeń.

Zarezerwuj czas, by przej-
rzeć już zainstalowane aplika-
cje 

Biorąc pod uwagę, że w wa-
kacje mamy nieco więcej czasu 
i nie jesteśmy tak zabiegani, jak 
w inne dni roku, warto przejrzeć 
także te aplikacje, które już za-
instalowaliśmy lub są wgrane 
fabrycznie. Być może okaże się, 
że mają one dostęp do takich da-
nych o nas, które wolimy chro-
nić. Niekiedy może się okazać, że 
te dane są udostępniane wielu 
innym podmiotom, np. partne-
rom dostawcy usługi.

Poza tym często nie pamię-
tamy już informacji i ostrzeżeń 
związanych z aplikacjami, które 
instalowaliśmy kilka bądź kilka-
naście miesięcy temu. Analiza 
ustawień może nam uświadomić, 

jak wiele danych o sobie zgodzi-
liśmy się udostępniać, instalując 
aplikację lub nie modyfikując do-
myślnych ustawień.

Przegląd zainstalowanych 
aplikacji pod kątem ochrony na-
szej prywatności jest też o tyle 
istotny, że automatyczne aktu-
alizacje wprowadzają nowe roz-
wiązania i nowe ustawienia, na 
które zazwyczaj nie zwracamy 
uwagi. Warto poświęcić czas, by 
być świadomym użytkownikiem 
tych rozwiązań.

Nie możesz mieć pewno-
ści, że twórca aplikacji zawsze 
właściwie postępuje z twoimi 
danymi

Użytkownicy telefonów ko-
mórkowych muszą mieć świa-
domość, że nie każda aplikacja, 
z której korzystają, działa zgod-
nie z przepisami dotyczącymi 
ochrony danych osobowych. Zda-
rzają się sytuacje, że pewne dane 
o nas są zbierane nadmiarowo 
albo producent oprogramowa-
nia ma dostęp do części zasobów 
naszego telefonu, o czym nas 
w ogóle nie informuje – choć 
powinien. Najczęściej takie in-
formacje wychodzą na jaw przez 
przypadek. Coraz częściej me-
dia informują, że jakaś aplikacja 
w ukryty sposób nas szpieguje, 
wysyła zaszyfrowane pakiety da-
nych itp. Warto więc śledzić me-
dialne doniesienia, sprawdzać, 
czy sami u siebie nie zainstalo-
waliśmy takiego oprogramowa-
nia.

UOKiK
fot. pixabay/ilustracyjne

rych często oferowane są opcje 
automatycznego odnawiania 
płatności, gdy wykorzystamy 
określony limit lub upłynie okre-
ślony czas, bowiem skutkować to 
może systematycznym pobiera-
niem płatności za daną usługę 
bez naszej wiedzy, i to mimo iż 
z niej nie korzystamy.

Powinniśmy mieć też świa-
domość, że aplikacje służące roz-
rywce zbierają dane o tym, w co 
gramy, jakiej muzyki słuchamy 
czy jakie filmy oglądamy. Na tej 
podstawie tworzony jest nasz 
profil osobowy, wykorzystywany 
do wyświetlania spersonalizowa-
nych reklam, mających na celu 
wzbudzenie w nas konkretnej 
potrzeby, a w efekcie zamówie-
nie płatnych usług bądź kupno 
kolejnych produktów.

Zastanów się, czy informa-
cjami o swoich osiągnięciach 
sportowych chcesz się dzielić ze 
wszystkimi

Wakacje to okres wzmożone-
go użytkowania aplikacji sporto-
wych. Te bardziej zaawansowane 
na podstawie sygnału GPS reje-
strują nie tylko czas i przebytą 
trasę, ale są zintegrowane z ze-
garkami sportowymi, które mie-
rzą tętno, wysokość, na jakiej się 
znajdujemy, gdzie i w jakim cza-
sie odbywał się nasz trening. Zo-
stały one zaprojektowane z my-
ślą o sportowcach i mierzeniu 
parametrów ich treningu, osią-
gnięć i tego, jak ich organizm re-
aguje podczas wysiłku. Ponieważ 
stały się powszechnie dostępne, 
również nam pomagają w anali-
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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)

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

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

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

Szczęście ci sprzyja, korzystaj z nadarzających się 
okazji. Dobra passa sprawi, że będziesz wyjątko-
wo pewna siebie, ale też kłótliwa. Nie zawsze racja 
będzie po twojej stronie. W rodzinie przypadnie ci 
rola mediatora w konflikcie. Zaufaj swojej intuicji, 
a rozwiązanie samo się znajdzie.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kolorowanki dla dzieci
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Piknik pełen radości i uśmiechu
GMINA RYPIN  W minioną sobotę mieszkańcy Stawisk bawili się na dorocznym festynie rodzinnym, któ-
ry zorganizował dla nich sołtys Jarosław Sarnowski wraz z radą sołecką

Tradycyjnie początek impre-
zy należał do dzieci. Animato-
rzy zadbali o to, aby najmłodsi 
uczestnicy pikniku dobrze się 
bawili i brali udział w wielu kon-
kursach, w których można było 
wygrać atrakcyjne nagrody. Nie 
zabrakło również dmuchanej 
zjeżdżalni. Dzieci częstowano 
watą cukrową, lodami oraz ciast-
kami. Panie z sołectwa przygoto-

wały również pyszny żurek oraz 
kiełbaski z grilla.

– Festyn ma na celu integra-
cję mieszkańców naszej wsi i nie 
tylko, ponieważ skierowany jest 
do wszystkich chętnych – przy-
znaje Jarosław Sarnowski, sołtys 
wsi. – Warto czasami odpocząć 
od codziennych obowiązków, 
spotkać się i porozmawiać. Zaba-
wie na świeżym powietrzu towa-

rzyszy śmiech i niesamowita ra-
dość. Dziękuje wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania 
festynu, a gościom za przybycie 
i wspólnie spędzony czas.

Impreza  trwała do późnych 
godzin wieczornych, a czas go-
ściom umilała muzyka grana 
w tle przez DJ-a.

Adam Wojtalewicz
fot. nadesłane
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Z dziejów handlu w powiecie rypińskim: 
Gminna Spółdzielnia 

„Samopomoc Chłopska” (1945-1990)
PRZEMYSŁ  Bezpośrednio po wojnie handel w Rypinie i powiecie rypińskim opierał się głównie na 
sklepach prywatnych. Od 1945 roku nowe władze komunistyczne próbowały tłumić prywatny han-
del. Sklepy były przejmowane m.in. przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”

W 1947 roku w Rypinie skle-
py posiadali: w tzw. kategorii 
I - Bronisław Szczotkowski, Ire-
na Gratkowska, Kazimiera Fi-
lipowa, Franciszek Białkowski, 
Jan Tarantowicz, Konrad Jaro-
sławski, Stanisław Oryl, Józef 
Łapkiewicz, Jan Czajkowski, Ire-
na Regiel, Stanisław Czarnecki; 
w kategorii II: Ewa Szpejnowska, 
Edward Leszczyński, Bronisław 
Redlewski, Jan Brzozowski, 
Czesław Meller, Kazimierz Wy-
czałkowski, Helena Fałkowska, 
Irena Kurzątkowska, Józef Dą-
browski, Nina Kaniewska; w ka-
tegorii III: Stanisław Kulczyński, 
Kazimierz Gierka, Jan Becmer, 
Kazimiera Balicka, Włodzimierz 
Rejewski, Leon Zieliński. W mie-
ście funkcjonowały 4 restauracje: 
Stanisława Wiśniewskiego, Paw-
ła Majewskiego, Jana Szczakow-
skiego i „Gospoda Spółdzielcza”. 

Od 1945 roku nowe władze 
komunistyczne próbowały jed-
nak tłumić prywatny handel 
w Rypinie i powiecie. W czerw-
cu 1945 roku starosta powiato-
wy Eugeniusz Nieliwódzki pisał: 
„Związek Kupców energicznie 
atakował przewodniczącego 
Powiatowej Rady Narodowej, 
będącego jednocześnie preze-
sem Samopomocy Chłopskiej 
i prezesem Spółdzielni Rolniczo-
Handlowej wskutek nieprzejed-
nanego stanowiska w sprawie 
likwidacji wolnego handlu”. Stop-
niowo sklepy prywatne przej-
mowane były przez Powszechną 
Spółdzielnię Spożywców (zob. 
tekst w poprzednim numerze 
CRY) i Gminną Spółdzielnię 
„Samopomoc Chłopska”. Oprócz 
rypińskiej GS, własne placówki 

Gminnych Spółdzielni, z nie-
wielką jednak ilością sklepów, 
posiadały gminy: Chrostkowo, 
Okalewo, Osiek, Pręczki, Radziki 
Duże, Radomin, Rogowo, Strzygi, 
Skrwilno, Świedziebnia, Sadło-
wo, Szczutowo, Zbójno, Żałe. 

W 1946 roku grupa rolników 
z Pręczek założyła w Rypinie 
Gminną Spółdzielnię „Samopo-
moc Chłopska”, mającą obsługi-
wać handel spożywczy na tere-
nie miasta i najbliższej okolicy. 
Siedzibę biura zlokalizowano 
w budynku „Zgody”, ale maga-
zyny znajdowały się w Pręcz-
kach pod Rypinem. Pierwszym 
prezesem wybrano Stanisła-
wa Kruszewskiego, gospodarza 
z Balina. Już rok później kolej-
nym prezesem GS „Samopomoc 
Chłopska” został Stanisław Wa-
lerysiak z Nadroża, a następ-
nie Stanisław Skiba z Rypina. 
Spółdzielnia zaczęła otwierać 
sklepy w pobliskich wioskach. 
W 1949 roku GS z magazynami 
przeniesiono do Rypina, a preze-
sem wybrano Jana Jabłońskiego. 

Wydzierżawiono także kolejne 
magazyny od PKP na dworcu 
kolejowym. Od 1951 roku Spół-
dzielnia nosiła nazwę „GS Rypin-
Wieś”. Nowym prezesem został 
Stanisław Walerysiak, a człon-
kami Zarządu Tadeusz Manelski 
i Tadeusz Zglinicki. W 1952 roku 
w Rypinie założono skład opało-
wy i punkt skupu żywca, w 1953 
roku otwarto masarnię, w 1954 
roku piekarnię i wytwórnię wód 
gazowanych. W kolejnym zarzą-
dzie GS, wybranym w 1953 roku, 
zasiadali: Jan Leśniewski, jako 
prezes, Bernard Linkner, Kalikst 
Chmielewski, Roman Krajewski 
– wiceprezesi. Skład ten utrzy-
mał się do 1972 roku.

Szczególnie silny rozwój GS 
„Samopomoc Chłopska” Rypin 
rozpoczął się od początku lat 
siedemdziesiątych. Inspirato-
rem tych przedsięwzięć był wy-
brany w 1973 roku nowy prezes 
GS Andrzej Wiśniewski. W skład 
Zarządu weszli wówczas także: 
Wojciech Kruszewski i Stani-
sław Kowalczyk (od 1978 roku 

Andrzej Wiśniewski. Prezes GS Rypin w latach 1973-1990. Urodził 
się w 1932 roku w Rypinie. W latach pięćdziesiątych pracował jako 
kierownik krochmalni w Rypinie, następnie w Brodnicy, a w la-
tach sześćdziesiątych jako zastępca dyrektora MPGK w Rypinie. 
W marcu 1973 roku został powołany na stanowisko prezesa Gmin-
nej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Rypinie. Funkcję tę pełnił 
do 1990 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. Związany także 
z „Lechem” Rypin, w latach 1946–1960 jako zawodnik, następnie od 
1966 do 1968 roku jako trener drużyny seniorów. Odznaczony Złotą 
Odznaką Honorową „Za Wybitne Zasługi Położone dla Rozwoju Kul-
tury Fizycznej” (1977). Za pracę społeczną i zawodową wyróżniony: 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984), Złotą 
Odznaką Związku Pracowników Handlu i Spółdzielczości (1980), 
odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” (1981), złotym 
medalem „Zasłużony dla Spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” 
(1987). Zmarł w 2012 roku; został pochowany na cmentarzu para-
fialnym w Rypinie.

Józef Wilanowski) jako wice-
prezesi. Przewodniczącą Rady 
Nadzorczej została Czesława 
Lewandowska. Jednocześnie na-
stąpiło połączenie GS „Samopo-
moc Chłopska” Rypin-Wieś z GS 
Sadłowo w nową Gminną Spół-
dzielnię „Samopomoc Chłopska” 
Rypin. W Sadłowie utworzono 
na potrzeby GS Rypin dużą bazę 
magazynową, skład towarów 
masowych oraz suszarnię zbo-
ża. W 1973 roku przejęto także 
część GS Strzygi i utworzono 
drugą bazę magazynową w Ma-
riankach. W 1975 roku Spół-
dzielnia zatrudniała ponad 200 
osób. W 1979 roku na stanowi-
sko dyrektora Zakładu Handlu 
odszedł z Zarządu GS Wojciech 
Kruszewski, a na jego miejsce 
powołano Gabrielę Malinowską. 
W składzie takim Zarząd GS Ry-
pin przetrwał do początku lat 
osiemdziesiątych.

Wkrótce po objęciu preze-
sury przez Andrzeja Wiśniew-
skiego rozpoczęto rozbudowę 
rypińskiej Gminnej Spółdzielni. 

W 1975 roku wybudowano biu-
rowiec GS przy ulicy wówczas 
Armii Czerwonej 36. Na zapleczu 
wystawiono w 1976 roku ma-
sarnię z ubojnią, wkrótce póź-
niej dwa magazyny, rozlewnię 
wód gazowanych, plac opałowy 
i materiałów budowlanych, na-
stępnie piekarnię i ciastkarnię. 
Zakłady wyposażono w no-
woczesny sprzęt. Inwestowa-
no także w bazy magazynowe 
w Sadłowie i Mariankach. Uru-
chomiono własną przychod-
nię lekarską, zorganizowano 
w okolicznych wioskach kluby 
rolnika, a w mieście ośrodek 
„Nowoczesnej Gospodyni”, który 
prowadził magiel elektryczny, 
wypożyczalnię sprzętu gospo-
darstwa domowego, kursy goto-
wania, pieczenia, szycia.

W latach osiemdziesiątych 
kryzys gospodarczy uniemożli-
wił dalszy rozwój Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” 
w Rypinie. Nie podejmowano już 
większych inwestycji. Stopnio-
wo tracono także punkty handlu 
tworzone w okresie poprzednim. 
Przemiany gospodarcze w Polsce 
po 1990 roku znacznie osłabiły 
ruch Gminnych Spółdzielni. Po 
odejściu na emeryturę Andrze-
ja Wiśniewskiego trudno już 
było utrzymać dawną pozycję 
GS Rypin. W nieporównywalnie 
mniejszym zakresie instytucja 
ta działa jednak do dzisiaj. W la-
tach 1990-1991 kierowana była 
przez prezesa Andrzeja Szkopań-
skiego, następnie od 1991 do 1995 
roku przez Józefa Wilanowskie-
go i od 1995 roku przez Romana 
Śmiechowskiego.

Piotr Gałkowski

Rozlewnia Wód Gazowanych Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Rypinie (fot. ok. 1975)
Budynek Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
w Rypinie (fot. ok. 1975)



Marcin Radomski urodził się w 1920 
roku w Choceniu koło Włocławka. 
W 1939 roku ukończył Podoficerską 
Szkołę Lotniczą w Bydgoszczy. 
W 1939 roku, walcząc w kampanii 
wrześniowej, dostał się do niewoli 
niemieckiej i do 1940 roku przebywał 
w obozie dla jeńców, a następnie skie-
rowany został do pracy przymusowej 
na terenie Rzeszy. Po powrocie do kra-
ju w 1946 roku pozostawał przez kilka 
lat bez pracy i dopiero w 1949 roku 
zatrudniony został w GS Osięciny. Od 
1950 roku rozpoczął pracę w aparacie 
partyjnym w Osięcinach, następnie 
w Aleksandrowie Kujawskim, a we 
wrześniu 1957 roku objął funkcję 

I sekretarza Komitetu Miejskiego PZPR w Rypinie. Na stanowisku 
tym pozostawał do 1964 roku. Mianowany został wówczas dyrektorem 
Państwowego Ośrodka Maszynowego w Rypinie. W 1973 roku objął stanow-
isko dyrektora Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gazyfikacji Bezprzewodowej 
w Rypinie, a w 1977 roku dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie. 
W 1982 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł w 1983 roku i pochowany został 
na cmentarzu parafialnym w Rypinie. Odznaczony był Medalem za Udział 
w Wojnie Obronnej 1939 roku (1983) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski (1979).

Władysław Gumiński urodził się 10 
stycznia 1919 roku w Okalewie. Przed 
wojną uzyskał wykształcenie w za-
wodzie szewskim. Już w 1936 roku 
wstąpił do KZMP, od 1937 do KPP. 
Był członkiem OM TUR, Związku 
Zawodowego Robotników Rolnych. 
W 1941 roku wstąpił do Organizacji 
Przyjaciół Związku Radzieckiego, 
a następnie do Organizacji „Młot i Si-
erp”. Od lutego 1942 roku był członkiem 
PPR, a kiedy w 15 maja tegoż roku 
powstał Komitet Powiatowy tej partii, 
powołany został do oddziału dywersji. 
Wszedł również w skład Miejskiej 
Gwardii Ludowej. 12 stycznia 1944 

roku został aresztowany przez gestapo i osadzony w obozie Mauthausen. 
W lipcu 1945 roku wrócił do kraju. Związał się wówczas z ruchem komunisty-
cznym w szeregach PPR. W 1948 roku mianowany został kierownikiem Kina 
„Bałtyk”. W latach 1952-1954 otrzymał stanowisko wicedyrektora ds. społeczno-
wychowawczych Szpitala Powiatowego w Rypinie, a w latach 1956-1960 pełnił 
funkcję kierownika Wydziału Zdrowia przy Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Rypinie. W lipcu 1956 roku otrzymał funkcję przewodniczącego 
MRN, a od stycznia do września 1957 roku Przewodniczącego Prezydium 
PRN w Rypinie i I sekretarza KP PZPR. W 1960 roku objął stanowisko prez-
esa Zarządu Spółdzielni Inwalidów w Rypinie, a następnie prezesa Spółdzielni 
Wielobranżowej. Odznaczony został Krzyżem Partyzanckim (1947), Odznaką 
Grunwaldzką (1968), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1969). 
1 maja 1979 roku Miejska Rada Narodowa nadała mu tytuł Zasłużony dla Mia-
sta Rypina. Zmarł 7 stycznia 1986 roku.
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Z historii PZPR w Rypinie 
(cz. 1 – do połowy lat sześćdziesiątych)
XX WIEK  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza powstała w Rypinie, podobnie jak w Polsce, w grud-
niu 1948 roku z połączenia działających wcześniej Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjali-
stycznej

Nie zachował się niestety 
pierwszy protokół ze spotkania 
zjednoczeniowego PPR i PPS w Ry-
pinie z grudnia 1948 roku. W wy-
niku połączenia nowa partia 
– PZPR liczyła w powiecie rypiń-
skim ponad 3400 członków (bez-
pośrednio przed zjednoczeniem 
PPR – 2663, PPS - 775. Prawdopo-
dobnie wkrótce później nastąpi-
ły znaczne czystki w rypińskim 
PZPR, ponieważ w czerwcu 1956 
roku liczbę członków w powie-
cie rypińskim oceniano na 2712. 
Najwięcej było w szeregach partii 
tzw. pracowników umysłowych 
(788), robotników (687), chłopów 
(607), robotników rolnych (204), 
prowadzących własny warsztat 
(6). 

Na podstawie protokołu 
nr 2 zebrania egzekutywy z 11 
stycznia 1949 roku ustalić moż-
na skład pierwszego Komitetu 
Powiatowego PZPR w Rypinie. 
I sekretarzem był Alojzy Malicki, 
funkcję II sekretarza sprawował 
Wacław Mrówka, członkami byli: 
Eugeniusz Nieliwódzki, Tadeusz 
Galewski, Tomasz Kiełbus, Józef 
Stankiewicz, Stanisław Meller. Na 
pierwszych posiedzeniach zajmo-
wano się sytuacją w rypińskich 
zakładach i wytypowaniem osób, 
które miały przejąć nad nimi 
kontrolę, ale także działalnością 
rypińskiego UB i zagrożeniem ze 
strony duchowieństwa. Podjęto 
także akcję weryfikacji człon-
ków, połączoną z wydawaniem 
nowych legitymacji. W styczniu 
1950 roku, za aktywną pracę na 
rzecz umacniania ruchu partyj-
nego, Alojzy Malicki przeniesio-
ny został na stanowisko sekreta-
rza ds. organizacyjnych KW PZPR 
w Bydgoszczy. Funkcje I sekreta-
rzy KP PZPR w Rypinie obejmo-
wali w następnych miesiącach 
przysyłani z różnych powiatów 
działacze partyjni: Jan Leszczyń-
ski (od stycznia 1950 do czerwca 
1950), Oskar Dorsz (od czerwca 
1950 do grudnia 1950), Leonard 
Reder (od grudnia 1950 do stycz-
nia 1952), Jerzy Kamiński (od 
stycznia 1952 do listopada 1952), 
Stefan Krakowski (od listopada 
1952 do lipca 1954), Czesław War-
szawski (od lipca 1954 do kwiet-
nia 1956), Mieczysław Szulski (od 
kwietnia 1956 do stycznia 1957).

Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza stała się bezpośred-
nio po utworzeniu główną siłą 
polityczną w mieście i powiecie 
i funkcję taką pełniła do końca 

lat osiemdziesiątych. Decydującą 
rolę odgrywał Komitet Powiato-
wy PZPR, siedziba którego mie-
ściła się od 1945 roku (KP PPR, od 
1948 roku PZPR) w Domu Kultury 
przy ulicy Kościuszki 10. W 1963 
roku zbudowano na potrzeby 
KP PZPR nowy, reprezentacyjny 
wówczas gmach, przy Nowym 
Rynku. Wydarzenia poznańskie 
w czerwcu 1956 roku nie spowo-
dowały żadnych zmian w rypiń-
skiej PZPR. W skład Komitetu Po-
wiatowego wchodzili wówczas: 
Jan Kleczkowski, Marcin Radom-
ski, Henryk Rogalski, komendant 
KP MO, Stanisław Goździewski, 
szef UB, Edward Sierpiński, Hen-
ryk Kalinowski, Adam Piątkow-
ski, Eugeniusz Kornatowski. 
Zachodzącymi w kraju zmia-
nami zajęto się dopiero w czasie 
posiedzenia Egzekutywy Komi-
tetu Powiatowego PZPR 24 paź-
dziernika 1956 roku. Z protokołu 
dowiadujemy się, że wcześniej 
odbywały się w mieście masów-
ki kierowane przez aktyw Komi-
tetu Powiatowego. Podkreślano 
pozytywny stosunek społeczeń-
stwa do programu wysunięte-
go przez Władysława Gomułkę. 
Uchwalono wówczas rezolucję, 
w której czytamy m.in.: Komitet 
Powiatowy PZPR po zapoznaniu się 
z przemówieniem tow. Gomułki wy-
głoszonym na VIII Plenum popiera 
zawarte w nim założenia progra-
mowe i stwierdza, że szczere przed-
stawienie narodowi ciężkiej sytuacji 
wewnętrznej oraz wskazanie real-
nej drogi wyjścia stwarza warunki 
odzyskania przez partię pełnego 
zaufania społeczeństwa i skupie-
nia wokół partii całego narodu dla 
naprawienia błędów i wypaczeń 
ubiegłego okresu. Komitet Powiato-
wy potępia wszelkie dotychczasowe 
metody zmierzające do hamowania 
demokratyzacji naszego życia, któ-
re mocno występowały w naszym 
powiecie i pragnie pogrzebać je raz 
na zawsze. Wypowiadamy się rów-
nież za umocnieniem suwerenności 
naszej ojczyzny w oparciu o trwały 
sojusz ze Związkiem Radzieckim na 
zasadzie wzajemnej równości. Wzy-
wamy wszystkie organizacje partyj-
ne do zespolenia się wokół kierow-
nictwa PZPR i realizowania założeń 
programowych VIII Plenum.

Realizacja programu VIII Ple-
num w rypińskim KP PZPR pod-
jęta po październiku 1956 roku 
ograniczyła się w dużej mierze 
do zmian personalnych. Dotych-
czasowy I sekretarz Mieczysław 

Szulski przeniesiony został na 
tzw. inny teren już w grudniu 
1956 roku. Od stycznia roku na-
stępnego I sekretarzem KP PZPR 
w Rypinie został z mianowania 
przez KW PZPR Władysław Gu-
miński. Już jednak we wrześniu 
tegoż samego roku I sekretarzem 
KP PZPR w Rypinie wybrano 
Marcina Radomskiego. W Egze-
kutywie Komitetu Powiatowe-
go zasiadali wówczas: Antoni 
Pawlak, sekretarz organizacyjny 
KP, Edward Robalewski, sekre-
tarz propagandy, Bohdan Koło-
dziejczak, sekretarz rolny oraz 
w charakterze członków: Ignacy 
Brzeziński, Adam Piątkowski, 
Stanisław Maklakiewicz, Zbi-
gniew Lewicki.

Mniejszą rolę odgrywał po 
zjednoczeniu PPR i PPS Komitet 
Miejski PZPR w Rypinie, praw-
dopodobnie podporządkowany 
w działaniu Komitetowi Po-
wiatowemu. Brak jest również 
pierwszych protokołów z zebrań 
KM PZPR w Rypinie, ale anali-
za późniejszych źródeł wskazu-
je, że funkcję I sekretarza objął 
w mieście Roman Izdebski. Już 
w październiku 1949 roku prze-
szedł on do rypińskiego KP PZPR, 
a na stanowisko sekretarza KM 
wybrano Franciszka Jareckiego. 
W 1951 roku na czele KM PZPR 
w Rypinie stanęła jako sekretarz 
Kazimiera Grzelak (później za-
mężna Przeczewska) i pozosta-
wała do końca 1955 roku, kiedy 
to funkcję tę przejął Franciszek 
Przeczewski, malarz zatrudnio-
ny w Przedsiębiorstwie Budow-
nictwa Terenowego. Organizacja 
miejska PZPR stanowiła w tym 
okresie blisko trzecią część ca-
łego składu partii w powiecie. 
W 1956 roku w sprawozdaniach 
Komitetu Miejskiego podawano 
liczbę około 760 członków PZPR 
w mieście. Do najbardziej rozbu-
dowanych Podstawowych Orga-
nizacji Partyjnych w zakładach 
i instytucjach w Rypinie należa-
ły: Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej, gdzie na 271 zatrud-
nionych 67 było członkami PZPR, 
w Powiatowym Zakładzie Gmin-
nych Spółdzielni na 156 w PZPR 
48, w PSS na 183 – 47, w Mleczar-
ni na 156 – 46, w Cegielni Rusi-
nowo na 117 – 38, w Budowlanym 
Przedsiębiorstwie Powiatowym 
na 276 – 33, w szpitalu na 11 – 23, 
w NBP na 34 – 16, w Liceum Ogól-
nokształcącym na 38 – 6, w PKP 
na 78 – 30, w Młynie na 46 – 18, 

w Komitecie Powiatowym PZPR 
na 38 – 37.

Franciszek Przeczewski 
utrzymał funkcję sekretarza KM 
PZPR w Rypinie w okresie prze-
łomu październikowego, mimo 
licznych wówczas zmian na sta-
nowiskach. Dopiero w 1959 roku, 
po upływie kadencji, na czele 
PZPR w mieście postawiono Igna-
cego Komorkowskiego, wówczas 
prezesa Zarządu Powiatowego 
Oddziału Związku Samopomo-
cy Chłopskiej. W 1963 roku na 
krótko funkcję I sekretarza KM 
PZPR w Rypinie objął Jan Re-
dlewski, ale już w 1964 roku prze-
szedł na stanowisko sekretarza 
w Prezydium Powiatowej Rady 

Narodowej, a sekretarzem KM 
PZPR został Michał Hrynkiewicz. 
Członkami KM PZPR w Rypinie 
w połowie lat sześćdziesiątych 
byli: Eugeniusz Chodorowski, 
Eugeniusz Chojnowski, Tadeusz 
Chojnacki, Stanisław Dybanow-
ski, Jan Fałkowski, Janusz Gał-
kowski, Jan Głowiński, Stanisław 
Konojacki, Eugeniusz Matlejew-
ski, Kazimiera Przeczewska, Jan 
Redlewski, Marian Skrok, Stani-
sława Walerska, Czesław Waśkie-
wicz, Tadeusz Włodarczyk, Le-
onard Wróblewski. We wrześniu 
1965 roku funkcję I sekretarza 
KM PZPR w Rypinie objął Marian 
Skrok. 

Piotr Gałkowski



Kupię/Sprzedam

Tuja szmaragd 0,62 zł , tel. kontaktowy 

518-518-835

Nieruchomości

Sprzedam działkę budowlaną  nad jezio-

rem Wąbrzeźno Cymbark około 900 m2, 

cena do uzgodnienia, tel. 604 541 339

Sprzedam lub wynajmę magazyny, trzy 

po 140 m2, jeden 300 m2, Wąbrzeźno, 

ul. 1 Maja 63, tel. 604 541 339

M3, 47 m2, drugie piętro, Rypin, tel 604 

609 614

Praca

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

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

Sprzedam kombajn bizon zo56, w 100 

%sprawny. Cena 15 000zł. Tel. kontak-

towy 695 890 749

Różne

Dachy, okna, drzwi, płyta warstwowa, 

garaże (blaszaki). Zadzwoń 514 866 203 

lub 56 474 09 20
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

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

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

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

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

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

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

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

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

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

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

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

BUDOWA I REMONTY

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

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

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

EDUKACJA

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

FINANSE I BANKOWOŚĆ

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

NIERUCHOMOŚCI

BIURA NIERUCHOMOŚCI

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

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

OGRODNICTWO

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

Tel. 54 230 90 66 , 519 618 010

ROLNICTWO LEŚNICTWO

HURT / SKLEP

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

MASZYNY

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

NAWOZY

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

USŁUGI

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

SKŁADY OPAŁU czarny

Dampol skład opału Szczuka, tel. 56 498 12 24

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

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

SPORT I REKREACJA czarny

FITNES / AEROBIC / KULTURYSTYKA

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

ROWERY

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

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

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

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

USŁUGI

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

SUROWCE / SKUPY czarny

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

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

ADMINISTRACJA

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

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

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

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

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

KULTURA I REKREACJA

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

serwisy

skup aut / demontaż

stacje kontroli pojazdów

usługi

usługi
Budowa i remonty

wykończenie wnętrz

Edukacja
szkoły językowe

Finanse i bankowość
leasing

Nieruchomości
biura nieruchomości

hurt / sklep
Rolnictwo / leśnictwo

maszyny

nawozy

usługi

składy opału

fitness / aerobic
/ kulturystyka

Sport i rekreacja

rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Kultura i rekreacjaKultura i rekreacja

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

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

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

NUMERY ALARMOWE

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

OŚWIATA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNE

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

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

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

ZDROWIE

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

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

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

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

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

Oświata

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 

Zdrowie

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU RYPIŃSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Praca

Różne

Nieruchomości

Kupię/Sprzedam

Ogrodnictwo
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Pasja Stowarzyszenia Dobrzyniacy 
w aniołach ukryta

GMINA BRZUZE  Rozpoczęła się realizacja jednego z trzech tegorocznych projektów Stowarzyszenia Do-
brzyniacy w Brzuzem, które w ramach otwartych konkursów ofert zyskały uznanie Urzędu Marszałkow-
skiego

O G Ł O S Z E N I E

Samorząd województwa ku-
jawsko-pomorskiego dofinanso-
wał zadanie publiczne pn. „Pasja 
w aniołach ukryta”, które jest 
skierowane do seniorów ziemi 
dobrzyńskiej i ma na celu wspie-
ranie aktywności społecznej 
osób starszych. W ubiegłym ty-
godniu, 8 i 9 sierpnia, odbyły się 
pierwsze zajęcia dla dwóch grup 
uczestników, które poprowadzi-
ła Karolina Meler, specjalizująca 
się w ceramicznych wyrobach 
artystycznych i użytkowych.

rolina Meler z pracowni 
Melerart. W ramach warszta-
tów seniorzy m.in. zapoznali 
się z metodami lepienia z gliny 
oraz technikami garncarski-
mi, narzędziami i materiałami. 
Praktyczne zajęcia wyzwoliły 
wśród biorących udział nie-
samowity twórczy potencjał 
i kreatywność oraz odkryły ich 
zdolności manualne. W kolej-
nym etapie prace zostaną ozdo-
bione i oszkliwione. Efekty prac 
seniorów z naszej gminy oraz 

fotorelację z realizacji przedsię-
wzięcia będzie można obejrzeć 
na wystawie zorganizowanej 
podczas gminnych dożynek,  
1 września w Ugoszczu. Zapra-
szamy serdecznie!rolina Meler 
z pracowni Melerart. W ramach 
warsztatów seniorzy m.in. za-
poznali się z metodami lepienia 
z gliny oraz technikami garn-
carskimi, narzędziami i mate-
riałami. Praktyczne zajęcia wy-
zwoliły wśród biorących udział 
niesamowity twórczy potencjał 

i kreatywność oraz odkryły ich 
zdolności manualne. W kolej-
nym etapie prace zostaną ozdo-
bione i oszkliwione. Efekty prac 
seniorów z naszej gminy oraz 
fotorelację z realizacji przedsię-
wzięcia będzie można obejrzeć 
na wystawie zorganizowanej 
podczas gminnych dożynek,  
1 września w Ugoszczu. Zapra-
szamy serdecznie!rolina Meler 
z pracowni Melerart. W ramach 
warsztatów seniorzy m.in. za-
poznali się z metodami lepienia 
z gliny oraz technikami garn-
carskimi, narzędziami i mate-
riałami. Praktyczne zajęcia wy-
zwoliły wśród biorących udział 
niesamowity twórczy potencjał 
i kreatywność oraz odkryły ich 
zdolności manualne. W kolej-
nym etapie prace zostaną ozdo-
bione i oszkliwione. Efekty prac 
seniorów z naszej gminy oraz 
fotorelację z realizacji przedsię-
wzięcia będzie można obejrzeć 
na wystawie zorganizowanej 
podczas gminnych dożynek,  
1 września w Ugoszczu. Zapra-
szamy serdecznie!

– Stowarzyszenie Dobrzy-
niacy należy do najbardziej ak-
tywnych małych organizacji po-
zarządowych w województwie. 
Corocznie realizuje interesujące 
i nowatorskie projekty. Organi-
zowane są zajęcia dla młodzieży 
i osób starszych, wydawane są 
książki i powstają prace arty-
styczne. Najwięcej projektów 
dotyczy edukacji ekologicznej 
mieszkańców regionu i prezen-
tacji jego walorów przyrodni-
czo-krajobrazowych oraz akty-
wizacji społecznej. Cieszę się, że 
nasz ostatni projekt skierowany 
do osób starszych spotkał się 
z tak dużym zainteresowaniem 
– mówi Agnieszka Krauza.

W kolejnym etapie prace 
wykonane przez uczestników 
zajęć poddane zostaną obróbce 
termicznej w pracowni artystki, 
a następnie ozdobione i oszkli-
wione. Z ramienia stowarzy-
szenia zajęcia koordynowała  
Agnieszka Krauza, autorka pro-
jektu.

(ak)
 fot. nadesłane
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Grot i Skrwa 
zaczynają sezon
Już w sobotę 18 sierpnia rusza nowy sezon włocław-
skiej A-klasy. Grot Kowalki i Skrwa Skrwilno ponow-
nie znalazły się w grupie II, gdzie mierzyć się będą z 
aż sześcioma ekipami z powiatu lipnowskiego i dwie-
ma z powiatu włocławskiego.

Piłka nożna

BKS BydgoSzcz 
VS.

Lech Rypin

3 (2: 0) 3
Gole

Rybka, Lewandowski, Fodrowski

Skład

D.Osiecki, J. Trędewicz, M. Jankowski, M. 
Baranowski, M. Trędewicz, M. Szymborski, P. 
Lewandowski, R. Fodrowski, P. Lewandow-
ski, R. Rybka, Sz. Moszczyński.
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Wprowadzony przed ro-
kiem podział na grupy sprawił, 
że rywalizacja stała się jeszcze 
ciekawsza. Co prawda nie ma 
spadków, bo A-klasa jest obec-
nie najniższą ligą, ale za to co 
kolejkę dochodzi do bardzo cie-
kawych meczów, starć derbo-
wych, które przyciągają uwagę 
kibiców. Przypomnijmy, że Grot 
wygrał rywalizację w II grupie 
w poprzednim sezonie i miał 
szansę awansować do V ligi. 
Niestety zarówno Orzeł Służe-
wo jak i Goplania Inowrocław 
okazały się za silne w barażach 
i nasza ekipa ponownie grać bę-
dzie w A-klasie. Z kolei Skrwa 
potrafiła zaskakiwać pozytyw-
nie, ale i osiągać wyniki poniżej 
oczekiwań. Piłkarze ze Skrwilna 
grali w kratkę i ostatecznie byloi 
zespołem środka tabeli. W tym 
sezonie postarają się poprawić.

W pierwszej kolejce Grot 
czeka wyjazd do Skępego. Tam-

tejszy UKS Skompensis skom-
pletował zespół i wraca do se-
niorskich rozgrywek po ponad 
dekadzie. Forma rywali pozo-
staje niewiadomą, wiadomo na-
tomiast, że Skępe grać będzie na 
pięknym stadionie wybudowa-
nym ledwie kilka lat temu przez 
powiat lipnowski. Grot będzie 
faworytem, ale każdy wynik jest 
możliwy. Skrwa natomiast po-
dejmie w sobotę od godz. 15.00 
Mień Lipno. Rywale poprzedni 
sezon mieli zupełnie nieudany, 
zamiast grać o awans długo byli 
w ogonie stawki. Te rozgrywki 
mają być dla nich przełomo-
we, Lipno chce się bić o awans. 
Dlatego szykuje się pasjonujące 
spotkanie.

Relacje i zdjęcia z obu me-
czów znajdziecie w kolejnym 
CRY oraz na naszym portalu ry-
pin-cry.pl.

(ak)

nikogo w jego miejsce. Pojechali-
śmy na mecz w 15, ale na ławce 
było trzech juniorów, więc do gry 
została praktycznie dwunastka. 
Gdy przyjdą kartki i kontuzje, 
tak wąska kadra nie wystarczy. 
Trenujemy i robimy postępy, ale 
zespół który co rundę się osłabia, 
raczej nie może wygrywać meczu 
za meczem. Bez wzmocnień na 
pewno będzie ciężko, choć oczy-
wiście będziemy grać najlepiej jak 

się da – dodaje Paczkowski.
W najbliższej kolejce, już 

w środę 15 sierpnia, Lech podej-
mie u siebie kolejnego beniamin-
ka – Włocłavię Włocławek. Tak jak 
i cała liga, tak i ten mecz jest za-
gadką i każdy wynik jest możliwy. 
Mimo to faworytem jest Lech, 
choćby dlatego że gra u siebie. 
Czy zdobędzie komplet punktów? 
Przekonacie się o tym, czytając 
kolejne CRY.

(ak), fot. archiwum

wie nasz zespół pokazał swoją 
wyższość. Najpierw w 52. minu-
cie kontaktowego gola zdobył 
Radosław Rybka, a w 74. minucie 
na 2:2 trafił Paweł Lewandowski. 
Niestety chwila dekoncentracji 
kosztowała utratę bramki na 3:2 
już minutę później, ale Lechici nie 
zamierzali się poddawać. Na 3:3 
strzelił w 83. minucie Radosław 
Fodrowski, a z relacji trenera wy-
nika, ze Lech mógł się pokusić 

także o kolejnego gola. Do tego 
jednak nie doszło i ostatecznie 
mecz zakończył się wynikiem 3:3. 
To pokazuje, że przed naszym ze-
społem ciężki sezon.

– Oczywiście będziemy wal-
czyć o zwycięstwo w każdym 
meczu i stać nas na wygrywa-
nie, ale nie czarujmy się, mamy 
też swoje problemy. Straciliśmy 
skutecznego napastnika, Marka 
Magdzińskiego i nie pozyskaliśmy 

Na inaugurację piłkarzy z Ry-
pina czekało niełatwe zadanie. 
Wyprawy na boiska beniaminków 
w pierwszych kolejkach nigdy nie 
są łatwe i tak też było w Bydgosz-
czy, gdzie rypinianie mierzyli się 
z ekipą BKS. Rywale zaskoczyli 
podopiecznych trenera Toma-
sza Paczkowskiego już w szóstej 
minucie, zdobywając gola na 1:0. 
Sytuacja była jeszcze trudniejsza 
po 20 kolejnych minutach, bo go-
spodarze prowadzili już 2:0.

– Zagraliśmy słabo w pierw-
szej połowie. Piłka nożna to gra 
błędów i generalnie zawsze stra-
conej bramki można uniknąć, ale 
trochę przespaliśmy początek. 
Mimo wszystko cieszy powrót 
do gry, szczególnie na trudnym 
terenie beniaminka. W drugiej 
odsłonie zdominowaliśmy rywa-
la, strzeliliśmy trzy gole, a gdyby 
dopisało szczęście, mogliśmy na-
wet wygrać. Dość wspomnieć dwa 
uderzenia w poprzeczkę – mówi 
trenera Lecha Tomasz Paczkow-
ski.

I faktycznie w drugiej poło-

sześć goli na inaugurację
piŁKA noŻnA  Z przysłowiowej dalekiej podróży wrócili piłkarze Lecha Rypin w meczu pierwszej kolejki 
w sezonie 2018/19 w IV lidze kujawsko-pomorskiej. Choć do przerwy przegrywali już 0:2, zdołali zdobyć 
punkt, remisując 3:3. A mogło być jeszcze lepiej...


